
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 

  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Simularea dinamicii moleculare 

2.2 Titular activităţi de curs Dr. Vlad Cojocaru  

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Dr. Liliana Lighezan  

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  40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  20 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  34 

Tutoriat   10 

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 ●  

4.2 de competenţe ●  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului 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 



5.2 de desfăşurare a seminarului ●  

5.3 de desfăşurare a laboratorului Retea de computere si acces la internet 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

 profesionale 

•Cunosterea si utilizarea conceptelor, principiilor si metodelor specifice de simulare a 

dinamicii moleculare 

•Formarea de abilitati în modelarea moleculara a proteinelor, acizilor nucleici, lipidelor, 

și a interactiunilor dintre aceste biomolecule 

•Formarea de abilitati în prepararea sistemelor moleculare pentru simulari  

•Formarea de abilitati în rularea simularilor de dinamica moleculara 

•Dezvoltarea capacitatii de a analiza riguros rezultatele simulărilor de dinamică 

moleculară și a le pune în contextul functiilor biologice ale moleculelor simulate 

•Dezvoltarea capacitatii de a interpreta datele obtinute si de a le sintetiza sub forma unui 

proiect de cercetare 

Competenţe  

transversale 

•Dezvoltarea capacității de a utiliza programe de pregătire, rulare, și analiza a simularilor 

de dinamica moleculara și de a prelucra informațiile obtinute  

• Dezvoltarea capacitatii de a implementa un mini-proiect de cercetare 

• Dezvoltarea capacitatii de a reflecta critic asupra rezultatelor obtinute 

• Dezvoltarea capacitatii de integrare a propriului proiect de cercetare în literatura 

ştiinţifică și de estimare a gradului de originalitate al proiectului 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea și înţelegerea conceptelor fundamentale de dinamica 

moleculara și utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională. 
7.2 Obiectivele specifice Aplicarea  cunoştinţelor de dinamica moleculara în studiul dinamicii 

proteinelor și acizilor nucleici cât și a interactiunii dintre aceste molecule 

în diverse contexte celulare 
8. Conţinuturi  

8.1 Curs (14 ore în total) Metode de 

predare 

Observaţii 

Concepte fundamentale în structura proteinelor, acizilor nucleici și 

lipidelor; analiza vizuala a structurilor biomoleculare (2h) 

conversatia, 

demonstratia, 

modelarea, 

problematizarea. 

 

Concepte fundamentale de dinamica moleculara clasica; aplicații și limite 

ale metodologiei (4h) 

 

Metode de analiza a traiectoriilor de dinamica moleculara; flexibilitate, 

mobilitate, variabile colective pentru caracterizarea dinamicii, analiza 

vizuala (2h)  

 

Depasirea limitelor metodelor de dinamica moleculară clasică prin 

accelerarea proceselor moleculare (prin așa-numitele metode de „enhaced 

sampling”) (2h)  

 

Concepte fundamentale și metode de calcul de profiluri de energie libera 

pe baza simularilor de dinamica moleculara  (2h)  

 

Methode specifice de analiza și stabilire a relevantei statistice a 

rezultatelor (2h) 

  

Bibliografie 

Carti 

   Andrew Leach: Molecular Modelling: Principles and Applications (2nd Edition) 

   J.M. Haile: Molecular Dynamics Simulation: Elementary Methods 

   Tamar Schlick: Molecular Modeling and Simulation: An Interdisciplinary Guide 

   Christophe Chipot, Andrew Pohorille: Free Energy Calculations: Theory and Applications in Chemistry and 



Biology 

Articole de sinteza 

     Martin Karplus. Molecular Dynamics Simulations of Biomolecules, Accounts of Chemical Research 2002 35 

(6), 321-323  DOI: 10.1021/ar020082r  

   Martin Karplus & J. Andrew McCammon, Molecular dynamics simulations of biomolecules,Nature Structural 

Biology 9, 646 - 652 (2002) doi:10.1038/nsb0902-646 

   Lane, T. J., Shukla, D., Beauchamp, K. A., & Pande, V. S. (2013). To Milliseconds and Beyond: Challenges in 

the Simulation of Protein Folding. Current Opinion in Structural Biology, 23(1), 58–65. 

http://doi.org/10.1016/j.sbi.2012.11.002 

   Bernardi RC, Melo MCR, Schulten K. Enhanced Sampling Techniques in Molecular Dynamics Simulations of 

Biological Systems. Biochimica et biophysica acta. 2015;1850(5):872-877. doi:10.1016/j.bbagen.2014.10.019. 

   Maximova, T., Moffatt, R., Ma, B., Nussinov, R., & Shehu, A. (2016). Principles and Overview of Sampling 

Methods for Modeling Macromolecular Structure and Dynamics. PLoS Computational Biology, 12(4), e1004619. 

http://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004619 

   Urmi Doshi, Donald Hamelberg, Towards fast, rigorous and efficient conformational sampling of 

biomolecules: Advances in accelerated molecular dynamics, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General 

Subjects, Volume 1850, Issue 5, May 2015, Pages 878-888, ISSN 0304-4165, 

https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2014.08.003. 

 

8.3 Laborator (28 ore în total) conversatia, 

demonstratia, 

modelarea, 

problematizarea, 

algoritmizarea. 

 

Analiza vizuala de structuri biomoleculare (VMD- 

http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/)  (4h)  
 

Pregatirea unui sistem molecular pentru simulari; construirea si verificarea 

modelelor structurale, alegerea campului de forte, solvatarea, minimizarea 

energiei (AMBER http://ambermd.org/) (4h) 

 

Echilibrarea sistemului; alegerea ansamblului termodinamic, verificarea 

proprietatilor termodinamice si structurale, evaluarea atingerii echilibrului 

termodinamic si structural (4h) 

 

Rularea de simulari de dinamica moleculara (2h)   

Analiza traiectoriilor de dinamica moleculara (4h)  

Programare in Tcl pentru analiza in VMD (4h)  

Selectarea unei probleme ce nu poate fi rezolvata cu metode de simulare 

clasica (2h) 
 

Rularea de simulari de dinamica moleculara accelerata pentru rezolvarea 

problemei selectate (2h) 
 

Analiza statistica si evaluare a convergentei rezultatelor obtinute (2h).  

Bibliografie 

http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/ 

http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/ 
http://ambermd.org/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VJq0XU-72p4 
https://www.youtube.com/watch?v=1GpOP3vmcSk 
https://www.youtube.com/watch?v=Wy0OGgmjzPM 

 

 

 

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 

http://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004619
http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
http://ambermd.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VJq0XU-72p4
https://www.youtube.com/watch?v=1GpOP3vmcSk
https://www.youtube.com/watch?v=Wy0OGgmjzPM


diferitelor metode the simulare a dinamicii moleculare.. 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota 

finală 

    

Curs 
Verificarea însuşirii cunoştiinţelor teoretice Examinare scrisă 

prin teste grilă 

25% 

Curs 

Prezentarea unui articol stiintific Integrarea 

cunostiintelor/ 

Prezentare orală 

cu suport grafic 

25% 

Laborator/lucrari Prezentarea mini-proiectului de cercetare 

realizat in laborator 

Proiect 25% 

Laborator/lucrari Evaluarea periodică Aplicații practice 25% 

Standard minim de performanţă: Obtinerea notei minime de trecere (5) la toate evaluarile periodice si respectiv la 

proiect. 

 

 

 

Data completării: 

14.10.2018 

Titular curs (Semnătura): 

Dr. Vlad Cojocaru 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 


