
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 Metode în biologia moleculară 

2.2 Titular activităţi de curs lect. dr. Nicoleta Andreescu 

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari lect. dr. Nicoleta Andreescu 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DI 

DS 

  

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2  seminar  laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 56 din care ore curs 28  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   

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

Tutoriat   12 

Examinări   4 

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual  94 

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, echipamente genetica 

moleculara 

 
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 

● Cunoașterea principiilor și metodelor de identificare a diversității genetice  

● Capacitatea de a înțelege și analiza problemele biologiei moleculare însușindu-și 

metodologia si tehnicile de investigare din sfera biologiei moleculare 

● Cunoastere de metode și tehnici de laborator pentru studiul acizilor nucleici, tehnici 

și metode pentru laboratoare de analize medicale 

● Utilizarea de criterii şi metode de evaluare a structurilor și funcțiilor materialului 

genetic la nivelul sistemelor biologice  

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

de cercetare. 

Competenţe  

transversale 

● Dezvoltarea capacității de a prelucra informațiile obtinute prin metodele de genetica 

moleculara.  

● 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 biologie 

moleculara si  utilizarea lor adecvată. 

7.2 Obiectivele specifice Cunoasterea de noţiuni şi tehnici moderne de biologie celulară şi 

moleculară: microscopie optică şi electronică, culturi de celule, tehnologie 

ADN-ARN (PCR, secventiere, Real-Time PCR, secventiere, 

electroforeza, array, secventiere de noua generatie). Cunoasterea 

modalitatilor de interpretare a rezultatele PCR, Real-Time PCR, ASO, 

RFLP, să interpreteze electroforeza ADN în gel de agaroză şi în gel de 

poliacrilamidă, array, secventiere de noua generatie 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Tehnici de izolare si purificare ADN şi ARN. Metode de evaluare a 

concentraţiei, purităţii şi gradului de fragmentare a acizilor nucleici 

anterior PCR. (4h) 

conversatia, 

demonstratia, 

modelarea, 

problematizarea. 

 

Tehnici de amplificare ADN/ARN. Tehnica PCR. Variante (4h)  

Metode de cuantificare a expresiei genice (Real-Time PCR) (2h)  

Tehnicile RT-PCR si qRT-PCR (2h)  

Tehnici de secvențiere ADN – secventiere Sanger (2h)   

Metodologia CGH, array CGH, SNP array (4h)  

Secventierea de noua generatie: Pirosecvențiere 454 Secvențiere Illumina 

(Solexa) Secvențiere de tip SOLiD Secvențiere Ion Torrent Secvențierea 

unei singure molecule Secvențiere în timp real a unei singure molecule 

(6h)  

 

 Utilizarea secvențelor de ADN/ARN în: Diagnostic, Identificare SNP, 

Reconstrucția istoriei evolutive a speciilor, Filogenie și filogeografie, 

Diversitate genetică (4h) 

  

Bibliografie 

Tom Strachan, Andrew Read Human Molecular Genetics, 4th Edition Garland Science; 2010 

Mircea Covic, Dragos Stefanescu, Ionel Sandovici. Genetică Medicală, Editura Polirom, 2011, Editia a II a 

http://www.springerprotocols.com/ 

Roger L. Miesfeld Applied Molecular Genetics;1999 Wiley 

Basic Techniques to Manipulate Genetic Material (DNA and RNA). Boundless Biology Boundless, 2016 

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 

http://www.springerprotocols.com/


8.3 Laborator  conversatia, 

demonstratia, 

modelarea, 

problematizarea, 

algoritmizarea. 

 

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

Tehnica PCR. Interpretare rezultate (4h)  

RT-PCR si qRT-PCR: Utilizarea cuantificării expresiei genice în: Diagnostic, 

Identificarea heterozigoților, Identificarea mutațiilor, Testare și validare,  

Identificare patogeni (4h) 

 

Secventiere Sanger. Analiza secventelor ADN rezultate in urma secventierii 

Sanger. (4h) 

  

CGH, array CGH, SNP array. Analiza si prelucrarea rezultatelor.  (6h)  

Secventierea de noua generatie: Analiza si prelucrarea rezultatelor.  (6h)  

Bibliografie 

Lizabeth A. Allison Fundamental Molecular Biology, 2007, Blackwell Publishing Ltd 

Sergiu Emil GEORGESCU Marieta COSTACHE LUCRĂRI PRACTICE BIOCHIMIA ACIZILOR NUCLEICI 

ŞI BIOLOGIE MOLECULARĂ, 2009 

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, 

analiza si prelucrare a rezultatelor obtinute prin utilizarea tehnicilor de biologie moleculara 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare 

 Pondere 

din nota 

finală 

Curs 
Continutul stiintific si 

structurarea proiectului 

Proiect 50% 

Seminar    

Laborator/lucrari 
Evaluarea periodică Aplicații practice 50% 

   

Standard minim de performanţă: Obținerea notei de minim 5 la toate cele trei componente de evaluare. 

 

 

 

Data completării: 

04.02.2020 

Titular curs (Semnătura): 

Prof.dr. Maria Puiu 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

Conf.dr. Victoria Iordan 

 


