
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  

1.4 Domeniul de studii Informatică 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Bioinformatică şi Biologie Computaţională 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Fundamente de Genetică 

2.2 Titular activităţi de curs Prof. Dr. Maria Puiu 

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Prof. Dr. Maria Puiu 

2.5 Anul de 

studiu 

I 2.6 Semestrul I 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 2  seminar - laborator 1 

3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 28  seminar - laborator 14 

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   

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

Tutoriat   12 

Examinări   4 

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual  84 

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 ● - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului ● Sala de curs cu videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului ●  

5.3 de desfăşurare a laboratorului ●  

 

 

                                                            
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 

● Invățarea elementelor de bază pentru înțelegerea întrebărilor biologice si medicale in 

domeniul genomicii. 
● Cunosterea si inţelegerea legilor şi fenomenelor eredităţii şi variabilităţii în specia 

umană. 
● Înţelegera particularităţilor materialului genetic la diferite niveluri de organizare, a 

noilor cercetări din domeniul ingineriei genetice şi a acţiunii factorilor de mediu 

asupra genomului.  
● Ințelegerea și utilizarea metodelor și instrumentelor pentru analiza genomica, 

indiferent de scara de studiu. 
● Formarea abilitatilor de utilizare a noţiunilor de genetică clinică în vederea utilizării 

în practica medicală curentă. 
● Capacitatea de a interpreta datele genetice și genomice si de a le sintetiza sub forma 

unui proiect de cercetare.  
● Capacitatea de analiză a rezultatelor experimentale și validarea lor statistică. 
 

Competenţe 

transversale 

● Capacitatea de a gestiona resursele bibliografice (baze de date, reviste științifice on-

line); analiza literaturii de specialitate referitoare la domeniul geneticii medicale și de a 

fi în măsură să facă o sinteză. 
● Să învețe să analizeze în mod critic rezultatele științifice (ale sale și altele). Aprecierea 

calității și relevanței unei lucrări sau a unei abordări științifice. 
● Capacitățile de gândire: obținerea unui raționament științific de calitate, interpretare 

experimentală și sinteză a datelor.  
 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei ● Ințelegerea abordării tehnice și conceptuale a genomicii și 

geneticii umane. 
7.2 Obiectivele specifice ● Înţelegerea structurii, funcţionalităţii materialului ereditar.  

● Cunoaşterea modelelor de transmitere ereditară şi interpretarea 

arborelui genealogic al unei familii.  
● Noţiuni de genetică clinică şi indicaţiile medicale pentru 

investigaţii genetice.  
● Cunoaşterea categoriilor esenţiale de risc genetic.  
● Cunoaşterea principalelor metode utilizate în citogenetica clinică, 

moleculară şi metode de testare ADN şi realizarea unor aplicaţii 

specifice.  
 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Conţinutul şi rolul geneticii medicale. Clasificarea patologiei genetice. 

Metode de studiu si analiza a genomului uman. 4 ore 

 

Prezentări ppt, 

conversatie pe 

teme date. 

 

Genomul global. Genomul nuclear. Genomul mitocondrial. Genom 

matern/genom patern. 2 ore 

 

 

Gena-element morfo-funcţional fundamental al eredităţii. Alelia multiplă. 

Baza genetică a sintezei proteinelor. Relaţia genă-proteină. Reglarea 

expresiei genice.  

 



2 ore 

Legile lui Mendel. Legile eredităţii pentru expresia monogenică. 

Mecanismele expresiei genice în ereditatea monogenică. Heterogenitatea 

genetică. Transmiterea autozomală. Transmiterea gonozomală. Ereditate 

nonclasică. Particularităţi ale transmiterii monogenice. 4 ore 

 

Ereditatea poligenică. Boli comune, multifactoriale. Metode de studiu. 4 ore  

Genetica bolilor metabolice. Elemente de Farmacogenetica, Neurogenetică, 

Cardiogenetică, Oftalmogenetică. 4 ore 

 

Citogenetica clinică. Patologia cromozomială. Baza genetică a procesului 

canceros. Aberaţii cromozomiale în hemopatii maligne. 4 ore 

 

Genetica populaţiilor umane. Elemente de epigenetică. 4 ore  

 

Bibliografie 

1. Genetica medicala – caiet lucrari practice. Puiu Maria, Stoicanescu Dorina, Gug Cristina, Popa 

Cristina, Farcas Simona , Andreescu Nicoleta, Adela Emandi-Chirita, Corina Pienar, Meszaros Noemi. 

Editura Eurostampa, 2013 

2. Tratat de Genetică, Mircea Covic, Dragos Stefanescu, Ionel Sandovici, Editura Polirom, 2011 

 

8.2 Seminar  Metode de 

predare 

Observaţii 

   

8.3 Laborator    

Glosar de termeni genetici. Metode de studiu in genetica umană. 2 ore Prezentare ppt, 

discuții, 

demonstrații, 

experimente și 

activități practice 

in echipe. 

 

Diviziunea celulara. Materialul genetic in diviziunea celulara normala si 

patologica. Gametogeneza. Fecundarea.Nondisjunctii. 2 ore 

 

Metode folosite pentru studiul cromozomilor. Nomenclatura citogenetica. 

Realizarea si interpretarea cariotipurilor. Fenotipul in bolile cromozomiale. 

Aspectele citogenetice in procesele maligne. Metode de studiu in citogenetica 

moleculara. Hibridizarea florescenta in situ (FISH). 4 ore 

 

Boli monogenice si poligenice – metode folosite pentru stabilirea 

diagnosticului. 2 ore 

 

Aspectele dismorfice sugestive in bolile genetice. Metodologia consultatiei 

genetice. Elaborarea si interpretarea arborilor genealogici. 2 ore  

 

Screening-ul genetic. Diagnosticul antenatal. 2 ore  

Bibliografie 

1. Genetica medicala – caiet lucrari practice. Puiu Maria, Stoicanescu Dorina, Gug Cristina, Popa 

Cristina, Farcas Simona , Andreescu Nicoleta, Adela Emandi-Chirita, Corina Pienar, Meszaros Noemi. 

Editura Eurostampa, 2013 

2. Tratat de Genetică, Mircea Covic, Dragos Stefanescu, Ionel Sandovici, Editura Polirom, 2011 

 

 

1. 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 

informațiilor, a metodelor și tehnicilor specifice geneticii și genomicii umane.  

 

 

2.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

Curs 

Examen scris Grila cu 50 intrebari 40% 

Realizare proiect cercetare/Publicatie Continutul stiintific si 

prezentarea 

proiectului/publicatiei 

30% 



Seminar 
   

   

Laborator/lucrar

i 

Evaluare periodică Aplicații practice din 

curricula LP  

30% 

   

Standard minim de performanţă 

Standard minim de performanţă: Obtinerea notei minime de 5 la toate evaluarile periodice, proiect, publicație. 

 

 

Data completării: 

14.10.2018 

Titular curs (Semnătura): 

Prof. Dr. Maria Puiu 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 


