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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ 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. Denumirea disciplinei Modele computaţionale în biologie 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. Dr. Moleriu Radu 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. Dr. Moleriu Radu 

2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 32 

Examinări 8 

Tutorat  8 

3.7. Total ore studiu individual  83 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Număr de credite 5 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Notiuni elementare de matematica       

4.2. de competențe  Utilizarea unui calculator 

  

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Sala de curs cu dotare standard  

Google Classroom/ Google Meet 

  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar 

Google Classroom/ Google Meet 

  

 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • Operarea cu notiuni si metode matematice 

• Prelucrarea matematica a datelor, analiza si 
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interpretarea unor fenomene si procese biologice 

• Elaborarea si analiza unor algoritmi pentru 

rezolvarea problemelor de matematica 

• Conceperea modelelor matematice pentru 

descrierea unor fenomene biologice 

• Aplicarea modelelor matematice pentru rezolvarea 

problemelor de tip interdisciplinar 

Competențe transversale  ● Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi 

eficientă, manifestarea unor atitudini 

responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi 

didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă 

a propriului potenţial în situaţii specifice, cu 

respectarea principiilor şi a normelor de etică 

profesională. 

● Desfăşurarea eficientă si eficace a activităţilor 

organizate în echipa  

● Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi 

a resurselor de comunicare şi formare 

profesională 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei • dezvoltarea capacitatilor de studiu individual si a 

creativitatii, stimularea interesului  studentilor pentru 

inter/multidisciplinaritate 

• dezvoltarea depriderile de studiu individual si acordarea 

importantei insusirii unor noi cunostinte matematice si 

incurajarea curiozității stiintifice 

7.2. Obiectivele specifice  • Ob. de cunoaștere (OC): intelegerea modelarii matematice a 

unor procese biologice, identificarea, analiza acestora  

•  Ob. de abilitare (OAb): a învăţa metodele de calcul şi 

implementare acestora în modelarea si simularea 

fenomenelor biologice. 

• Ob. Atitudinale (OAt): formarea deprinderilor de aplicare a 

modelarii matematice in biologie, medicina si genetica 
 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

1.Notiuni introductive de 

algebra liniara (OC), (OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii. 

Referinte bibliografie: [2], [4]  si  [7] 

2.Notiuni introductive de calcul 

diferential si integral (OC), 

(OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Referinte bibliografie: [2], [4]  si  [7] 
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Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii. 

3.Ecuatii diferentiale utilizate in 

biomatematica. Forma solutiei. 

(OC), (OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte bibliografie: [2], [4]  si  [7] 

4.Sisteme de ecuatii diferentiale 

utilizate in biomatematica. 

Forma matriceala a solutiei. 

(OC), (OAb) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte bibliografie: [2], [4]  si  [7] 

5.Modele continue .Introducere  

si prezentarea modelelor de 

crestere(OC), (OAb), (OAt) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii. 

Referinte bibliografie: [2], [3], [4] [6] 

si  [7] 

6. Analiza unui model continuu: 

marginirea si convergenta 

solutiei (OC), (OAb), (OAt)

  

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii. 

Referinte bibliografie: [2], [3], [4] [6] 

si  [7] 

7. Curbe de crestere obtinute pe 

baza modelor  continue (OC), 

(OAb), (OAt) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte bibliografie: [2], [3], [4] si 

[6] 

8.Modele de interactiune intre 

populatii. Modelul prada – 

pradator, modele de competitie, 

modelul SIR si modele 

compartimentale (OC), (OAb), 

(OAt) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte bibliografie: [2], [4], [6] si 

[7] 

9. Modele discrete. Introducere. 

Prezentarea modelor. (OC), 

(OAb), (OAt) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii. 

Referinte bibliografie: [4], [6] si [7] 

10.Analiza unui model discret: 

marginirea solutiei, convergenta 

solutiei , haos , bifurcatie si 

periodicitate (OC), (OAb), 

(OAt) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii. 

Referinte bibliografie: [4] si [6] 



  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I
CENTRUL  DE  DEZVOLTARE  ACADEMICĂ.

 

11. Modele aleatoare 

(stohastice). Procese Poisson. 

Notiunea de lant Markov discret 

si continuu. (OC), (OAb), (OAt) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte bibliografie: [1] si [5] 

12.Analiza unui lant Markov: 

starile unui lant, distributia 

timpului de asteptare, distributia 

lantului(OC), (OAb), (OAt) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte bibliografie: [1] si [5] 

13. Procese de nastere si 

moarte(OC), (OAb), (OAt) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii. 

Referinte bibliografie: [1] si [5] 

14. Procese de difuzie. Legea 

lui Fick (OC), (OAb), (OAt) 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Referinte bibliografie: [1] si [5] 

Bibliografie 

1.  V. Capasso, D. Bakstein, An introduction to continuous-time stochastic processes, Theory, models and 

applications to finance, biology and medicine, Birhauser, 2005 

2.  D.J. Daley, J. Gani, Epidemic Modelling: An introduction, Cambridge University Press, 2005 

3.  F.C. Hoppensteadt , C.S. Peskin, Mathematics in medicine and the life sciences, Springer Verlag, 1992 

4.  D.S. Jones, B.D. Sleeman, Differential equations and mathematical biology, Chapman&Hall/CRC, 2003  

5.  M. Iosifescu, P.Tautu, Stochastic processes applied in biology and medicine, Springer Verlag, 1973 

6.  J.D. Murray, Mathematical Biology: An introduction, Third edition, Springer-Verlag, 2002 

7.  R.W. Shonkwiler, J. Herod, Mathematical Biology An Introduction with Maple and Matlab 

Second Edition, Springer Science-Business Media, LLC 2009 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 

1.Probleme si exercitii cu 

vectori si matrice. Valori 

proprii. 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Studentii au acces la sinteza aferentă 

tematicii de laborator și la enunțurile 

problemelor recomandate spre 

rezolvare. Cadrul didactic oferă 

detalii suplimentare, răspunde 

întrebărilor studenților și verifică/ 

evaluează modul în care studenții au 

rezolvat problemele. 

2. Siruri recurente.Functii 

derivabile 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Idem. 

3.Aplicatii ale modelelor 

continue si exemplificare pe 

seturi de date. Implementare în 

R 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Idem 
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Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

4.Aplicatii ale modelelor 

compartimentale si 

exemplificare pe seturi de date. 

Implementare în R 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Idem 

5.Aplicatii ale modelelor 

discrete si exemplificare pe 

seturi de date. Implementare în 

R 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Idem 

6.Aplicatii ale proceselor de tip 

Markov si exemplificare pe 

seturi de date. Implementare în 

R 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Idem 

7.Aplicatii ale proceselor de 

difuzie si exemplificare pe 

seturi de date. Implementare în 

R 

Cursurile se vor desfășura online 

utilizând platforma Google meet . 

Materialele de curs vor fi disponibile 

pe Google classroom  

Prelegere interactiva,  expunere, 

demonstraţie, dialog cu studenţii 

Idem 

Bibliografie 
 

1. V. Capasso, D. Bakstein, An introduction to continuous-time stochastic processes, Theory, models and 

applications to finance, biology and medicine, Birhauser, 2005 

2. D.S. Jones, B.D. Sleeman, Differential equations and mathematical biology, Chapman&Hall/CRC, 

2003 

3. Miroiu , Petrehuș , Zbăganu, Inițiere în R pentru persoane cu pregătire matematică, 

www.edumanager.ro  

4. Robert P.C., Casella G., Introduction Monte Carlo Methods with R,  Springer, 2010 
 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programa din alte centre universitare din tara și străinătate. Pentru 

adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri cu reprezentaţi ai mediului de 

afaceri. 

 

 

 

10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 

evaluare***  

10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea unor modele matematice 

pentru modelarea sproceselor biologice; 
Examen        20% 
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(OC) 

Capacitatea de a implementa un model 

matematic in softul R ; (OAb) 
 Prezentare        40% 

10.5. 

Seminar/laborator 

Capacitatea de a rezolva o problema 

folosind un algoritm adecvat (OAb) 
Teme + activitate 

laborator (evaluare orală) 
       40% 

          

   

10.6. Standard minim de performanță 
 

● noțiuni de algebra si analiza 

● tipuri de modele matematice utilizate în biologie 

● capacitatea de a implementa corect algoritmi matematici simpli într-un limbaj de programare de nivel înalt 

● cunoaşterea unor concepte și metode importante din modelarea matematica in biologie si medicina . 

●  însuşirea de către studenţi a unor tehnici de calcul specifice biomatematicii.  

Nota finală se calculează ca medie ponderată a notelor acordate pentru componentele specificate la 10.4 și 10.5. 

Examenul se consideră promovat dacă media este cel puțin 5  (nu  e necesar ca fiecare notă să fie mai mare de 5) . 

La fiecare dintre sesiunile de examen (inclusiv cele de restanță și măriri) nota se calculează după aceeași regulă. In 

sesiunea de restanțe/măriri se pot da doar probele la care nu s-a obținut notă de promovare (minim 5), cu excepția 

cazului în care studentul dorește să susțină și probele deja promovate. 

Obs: Studenții pot participa la orele de consultații (2 module/săptămână conform planificării stabilite la începutul 

semestrului) în cadrul cărora titularul de curs și/sau seminar/laborator răspunde întrebărilor studenților și oferă 

explicații suplimentare legate de conținutul cursului, aplicațiile de la laborator și teme.   

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

                           

      20.09.2020                                Lector dr. Radu Moleriu                        Lector dr. Radu Moleriu 

 

 

      Semnătura directorului de departament  

                    

 


