
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 Chemo-informatica 

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 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  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 anorganică,  Chimie orgnaică 

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 

                                                            
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 
● Implementarea unor algoritmi şi instrumente informatice pentru colectarea, 

organizarea şi analiza 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 chemoinformaticii  si  

utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională. 

7.2 Obiectivele specifice Aplicarea  cunoştinţelor de chemoinformatica pentru caracterizarea 

efectelor diverselor clase de xenobiotice, in special a medicamentelor 

asupra organismului uman.  

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Chemoinformatica- obiect si metode. (1h) conversatia, 

demonstratia, 

modelarea, 

problematizarea. 

 

Baze de date pentru compusi chimici: fomatul fisierelor, biblioteci 

virtuale. (ChEMBL, PubChem, ZINC, SPIDER, DrugBank, e-Drug)  (2h) 

 

Descriptori moleculari, scanare virtuala  (1h).    

Framacocinetica. Relatii cantitative structură chimică- activitate biologică 

(QSAR) și relații cantitative structură chimică – proprietati (QSPR) pentru 

compusii chimici.  Proflul ADME-Tox al xenobioticelor (3h) 

 

Citocromii P450 si metabolizarea xenobioticelor (1h).  

Prezicerea efectelor xenobioticelor asupra organismului (2h)  

Andocarea moleculară (4h).  

Bibliografie 

F.K. Brown, Chemoinformatics: What is it and How does it Impact Drug Discovery,  Chapter 35, Annual 

Reports in Med. Chem. Annual Reports in Medicinal Chemistry. 33: 375. 1998 

F.K. Brown, Editorial Opinion: Chemoinformatics – a ten year update,  Current Opinion in Drug Discovery & 

Development. 8 (3): 296–302. 2005 

Gasteiger J.(Ed.), Engel T.(Ed): Chemoinformatics : A Textbook. John Wiley & Sons, 2004 

B.A. Bunin, B.Siesel, G.Morales, J. Bajorath, Chemoinformatics: Theory, Practice, & Products. Springer, 2006 

Isvoran A., Online Molecular Docking Resources,  in Molecular Docking Based Drug Design and Discovery, 

Advances in Medical Technologies and Clinical Practice (AMTCP) Book Series, Siavoush Dastmalchi Ed, IGI 

Global, Hershey, USA,  2016, 360-379   

8.3 Laborator  conversatia, 

demonstratia, 

modelarea, 

problematizarea, 

algoritmizarea. 

 

Utilizarea bazelor de date pentru compusi chimici: FooDB, ChEMBL, 

PubChem, ZINC, SPIDER, DrugBank, e-Drug - studiu de caz/proiect 

individual (4h) 

 

Prezicerea tintelor moleculare ale compusilor cu activitate biologica, a  

profilului ADME-Tox al unor xenobiotice si a efectelor acestora asupra 

organismului uman: PubChem, FAFDrugs3, SwissADME, PASS – studiu de 

caz/proiect individual (8h) 

 

Evaluarea studiilor de caz/proiectelor individuale. (2h)  



Andocarea moleculara a unor xenobiotice cu tinte specific in organismal 

uman uman – studiu de caz/proiect individual (10h).  

 

Evaluarea studiilor de caz proiectelor individuale. (4h)   

Bibliografie 

J-L.Faulon; A.Bender, Handbook of Chemoinformatics Algorithms. Chapman & Hall, 2010 

Daina A., O. Michielin,  V.  Zoete, SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness 

and medicinal chemistry friendliness of small molecules. Sci. Rep. (2017) 7:42717. http://www.swissadme.ch/ 

Lagorce D, Sperandio O, Galons H, Miteva MA, Villoutreix BO. FAF-Drugs2 : a free ADME/tox filtering tool 

to assist drug discovery and chemical biology projects, BMC Bioinformatics 2008 Sep 24 9:396, 

http://mobyle.rpbs.univ-paris-diderot.fr/cgi-bin/portal.py?form=FAF-Drugs3#forms::FAF-Drugs3 

Grosdidier A, Zoete V, Michielin O., SwissDock, a protein-small molecule docking web service based on 

EADock DSS, Nucleic Acids Res. 2011 Jul;39(Web Server issue):W270-7. http://www.swissdock.ch/ 

http://foodb.ca/ 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ 

https://www.ebi.ac.uk/chembl/ 

http://zinc.docking.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 chemoinformaticii. 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota 

finală 

Curs Evaluarea insusirii continutul stiintific  Testare scrisa  30% 

Laborator/lucrari Evaluarea periodică Proiect  70% 

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

 

 

 

Data completării: 

4.10.2018 

Titular curs (Semnătura): 

Prof. Dr. Adriana ISVORAN 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 


