
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 Bioinformatică 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Bioinformatică și Biologie Computaținală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrumente software pentru bioinformatică 

2.2 Titular activităţi de curs conf.dr. Florin Fortis 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari drd. Cristian Zimbru 

2.5 Anul de studiu 1 2.6 Semestrul 1 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 1  seminar 0 laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 14  seminar 0 laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  40 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  30 

Tutoriat   5 

Examinări   8 

Alte activităţi……………………………………  0 

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 ● Sală dotată cu proiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului ●  

5.3 de desfăşurare a laboratorului ● Calculatoare conectate la Internet, proiector 

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



 

6. Competențele specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

● Abilitatea de folosire a instrumentelor informatice în contextul interdisciplinar al 

bioinformaticii; 
● Capacitatea de folosire a sistemelor de operare UNIX în contextul unui laborator de 

bioinformatică; 
● Capacitatea de a crea și configura o mașină virtuală;  
● Instalarea și configurarea unei platforme web pentru lucrul cu volume mari de date 

folosite în cercetarea biomedicală; 

Competenţe 

transversale 

● Capacitatea de găsire a soluțiilor pentru remedierea problemelor apărute în lucrul cu 

sistemelor de calcul, sisteme de operare sau diferite unelte;  
● Capacitatea de evaluare a uneltelor software și aplicarea lor în contextul 

corespunzător proiectelor de cercetare; 
● Asumarea responsabilităţilor ca membru sau coordonator a unei echipe 

interdisciplinare;  

● Comunicarea  şi transferul eficient de  cunoştinţe intre specialişti aparţinând unor 

domenii diferite 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei ● Familiarizarea cu uneltele software folosite într-un laborator de 

bioinformatică.  
7.2 Obiectivele specifice ● Să recunoască standardele de stocarea a informațiilor (fișiere) care 

sunt folosite în bioinformatică; 
● Să aibă abilitatea să instaleze un sistem de operare UNIX într-un 

mediu virtual și să instaleze unelte pe această platformă; 
● Să fie capabil să găsească soluții pentru probleme care apar în 

utilizarea uneltelor software bioinformatice.  
8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în Bioinformatică.  Prelegere, exemplificare. 1 oră 

2. Tipuri de fișiere folosite în 

Bioinformatică  

Prelegere, exemplificare. 2 ore 

3. Virtualizarea sistemelor de operare. 

Sistemul de operarea Unix. Comenzi 

Unix. 

Prelegere, exemplificare. 3 ore 

4. Managementul fișierelor într-un 

proiect de bioinformatică. Partajarea 

fișierelor. Descărcarea datelor. 

Formate de compresie.  

Prelegere, exemplificare. 

 

2 ore 

 

5. Platforma Galaxy Prelegere, exemplificare. 1 oră 

6. Unelte folosite în identificarea 

genelor și analiza secvențelor (IGV, 

Blast, HMMER, Clustal Omega, 

Genscan, Softberry Tools) 

Prelegere, exemplificare. 3 ore 

7. Unelte software folosite în analiza 

filogenetică (MEGA, MOLPHY, 

PAML, TreeView, Jalview) 

Prelegere, exemplificare. 2 ore 

Bibliografie 

1. Vince Buffalo, Bioinformatics Data Skills, O’Reilly, 2015, ISBN: 978-1-449-36737-4; 

2. Nello Cristianini and Matthew W. Hahn, Introduction to Computational Genomics, Cambridge University 

Press, 2006, ISBN: 978-0-511-26007-0; 

3. Supratim Choudhuri, Bioinformatics for Beginners, Elsevier Inc, 2014, ISBN: 978-0-12-410471-6; 

4. Kung-Hao Liang, Bioinformatics for biomedical science and clinical applications, Woodhead, 2013; 

5. The Biostar Handbook, e-book; 



8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator    

1. Scurta introducere în programare cu 

Python. Prelucrarea fișierelor 

specifice genomicii (FASTQ, 

FASTA, VCF, BAM, etc). 

Problematizare, dialog,  

colaborare 

6 ore 

2. Crearea și configurarea unei mașini 

virtuale. Sistemul de operare UNIX. 

Comenzi UNIX. Prelucrarea 

fișierelor folosind comenzile 

sistemului de operare. 

Problematizare, dialog,  

colaborare 

6 ore 

3. Instalarea și configurarea platformei 

Galaxy. 

Problematizare, dialog,  

colaborare 

4 ore 

4. Instalarea și utilizarea uneltelor 

pentru identificarea genelor și 

analiza secvențelor genomice. 

Problematizare, dialog,  

colaborare 

6 ore 

5. Instalarea și utilizarea uneltelor în 

analiza filogenetică. 

Problematizare, dialog,  

colaborare 

6 ore 

Bibliografie 

1. Gheorghe-Ioan Mihalaş, Anca Tudor, Sorin Paralescu, Bioinformatică, Editura Victor Babeş, 2011, Colecţia 

Ştiinţele Exacte În Cercetarea Medicală, ISBN 978-606-8054-33-9.  

2. Supratim Choudhuri, Bioinformatics for Beginners, Elsevier Inc, 2014, ISBN: 978-0-12-410471-6; 

3. Kung-Hao Liang, Bioinformatics for biomedical science and clinical applications, Woodhead, 2013; 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Conținutul este în concordanță cu structura cursurilor similare de la alte universități și acoperă aspectele 

fundamentale necesare familiarizării cu problematica bioinformaticii. 
 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

Curs 
Examen scris Examen de tip test 

grilă  

2/4 (50%) 

Laborator/lucrări 

Realizarea 

activităților 

Test practic pe 

calculator 
1/4 (25%) 

Test practic pe 

calculator 
1/4 (25%) 

Standard minim de performanță 

● Realizarea unei ponderi de 50% din examenul aferent părții teoretice (curs) 
● Realizarea unei ponderi de 50% la fiecare dintre aferente pății aplicative (laborator) 

Data completării: 

14.10.2018 

Titular curs (Semnătura)  /  laborator:   

conf.dr. Florin Fortiş       /  drd. Cristian Zimbru 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 


