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FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București 

1.2 Facultatea Biologie 

1.3 Departamentul Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizică 

1.4 Domeniul de studii Biologie  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii - Calificarea Biologie medicală – Masterand  
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnici de investigare şi terapie clinică  COD: BMED 2119 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar  

2.7 Regimul 

disciplinei 
DO 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6 Tipul de evaluare E 
2.8 Tipul 

disciplinei 
DA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 

E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 
V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 

 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 
  SP - stagiu de practică 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 
3 

din care: 3.2 
curs 

2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 
din care: 3.5 
curs 

28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 50 

3.9 Total ore pe semestru 102 

3.10 Numărul de credite 6 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Absolvirea ciclului de studii universitare de licenţă intr-un domeniu legat de 

ştiinţele naturii sau alte discipline fundamentale sau aplicative (biologie, 

biochimie, medicină, etc.) 

4.2 De competenţe Un nivel adecvat de cunoştinţe preliminare de biologie, fizică, chimie 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului • Utilizarea sălilor de curs din Facultatea de Biologie 

5.2. De desfăşurare a laboratorului • Laboratoarele din Facultatea de Biologie şi PCBES 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Cursul este destinat masteranzilor in biologie medicală in al doilea an de pregatire, urmarind 
înŃelegerea principiilor medicinei clinice, prezentarea etiopatogeniei unor afecŃiuni larg 
răspândite în civilizaŃia modernă cu impact asupra programelor de sănătate, explicarea şi 
interpretarea metodelor de diagnostic clinic şi paraclinic – cu accent asupra metodelor de 
biologie şi genetică moleculară, definitorii pentru medicina secolului 21 

7.2 Obiectivele specifice 
Expunerea principiilor cercetării ştiinŃifice în ştiinŃele vieŃii (life sciences).  
Pregătirea masteranzilor pentru studii de doctorat şi aplicaŃii biomedicale.   

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 
1. Istoricul medicinei  
cunoştinŃe medicale la civilizaŃiile arhaice, antichitatea greco-romană, Orient, 
personalităŃi fondatoare, practici empirice din Evul Mediu, reflectarea ideilor Renaşterii în 
medicină şi resuscitarea interesului pentru cunoaşterea fiinŃei umane, secolul 19 – 
dezvoltarea ştiinŃelor exacte şi naşterea medicinei ca ştiinŃă, dezvoltarea ramurilor 
chirurgicale, legate de microbiologie şi fiziologie, etapa modernă şi contemporană    

Metode expositive: prelegerea, 
descrierea, explicația 
Conversația euristică 

4 

2. Introducere în medicina clinică 
practicarea medicinei – principii de diagnostic şi tratament, etapele diagnosticului 
(anamneza, examenul clinic şi examinări paraclinice), aspecte cantitative ale 
raŃionamentului clinic, terenul şi boala – influenŃa factorilor demografici, impactul 
factorilor sociali, probleme de sănătate ale femeilor, probleme medicale în timpul sarcinii, 
probleme de sănătate ale adolescenŃilor, medicina geriatrică, costurile şi calitatea 
asistenŃei sanitare, probleme etice în practica medicală 

Metode expositive: prelegerea, 
descrierea, explicația 
Conversația euristică 

2 

3. Manifestari principale ale bolilor 
durerea – fiziopatologie şi abordare terapeutică, disconfortul toracic şi palpitaŃia, durerea 
abdominală, cefaleea, durerea de gât şi spate, febra, tulburări neurologice, modificări ale 
funcŃiilor circulatorie, respiratorie şi gastrointestinală, modificări ale funcŃiilor urinare şi 
electroliŃilor, tulburări ale funcŃiei reproductive şi sexuale, modificări la nivelul 
tegumentului, tulburări hematologice 

Metode expositive: prelegerea, 
descrierea, explicația 
Conversația euristică 

2 

4. Genetica şi bolile 
caracteristici genetice ale bolilor, genetica moleculară şi medicina, aspecte citogenetice 
ale afecŃiunilor umane, genele şi neoplazia, complexul major de histocompatibilitate, 
tratamentul şi prevenirea bolilor genetice 

Metode expositive: prelegerea, 
descrierea, explicația 
Conversația euristică 

4 

5. Farmacologie clinică 
principiile terapiei medicamentoase, reacŃii adverse medicamentoase, fiziologia şi 
farmacologia sistemului nervos vegetativ, proteinele G şi reglarea sistemului mesagerilor 
secunzi, eicosanoizii şi patologia umană 

Metode expositive: prelegerea, 
descrierea, explicația 
Conversația euristică 

2 

6. Bolile sistemului cardiovascular 
evaluarea pacientului cu boală cardiacă, implicaŃiile biologiei celulare şi moleculare în 
bolile cardiovasculare, examenul fizic al aparatului cardiovascular, metode de explorare 
paraclinică, insuficienŃa cardiacă, transplantul cardiac, noŃiuni de aritmologie, 
valvulopatii, cardiopatia ischemică, cardiomiopatii şi miocardite, afecŃiuni ale pericardului, 
tumori cardiace, ateroscleroza, hipertensiunea arterială, boli vasculare ale extremităŃilor 

Metode expositive: prelegerea, 
descrierea, explicația 
Conversația euristică 

4 

7. Boli neurologice  
abordarea pacientului cu afecŃiuni neurologice, impactul neurobiologiei şi al geneticii 

Metode expositive: prelegerea, 
descrierea, explicația 

4 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p
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en
ţe
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o
n

a
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 � cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noŃiunilor specifice disciplinei 
� înŃelegerea fenomenelor fundamentale specifice disciplinei 
� identificarea de termeni, relaŃii, procese, perceperea unor relaŃii şi conexiuni 
� utilizarea corectă a termenilor de specialitate 
� definirea / nominalizarea de concepte 
� cunoştinŃe generale de bază, precum şi necesare profesiunii / disciplinei 
� explicarea şi interpretarea unor procese şi a ideilor teoretice şi practice ale disciplinei 

C
o

m
p

et
en
ţe

 

tr
a

n
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le
 � utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare specifice 

� manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faŃă de domeniul ştiinŃific 
� participare la propria dezvoltare profesională 
� implicarea în activităŃi ştiinŃifice în legătură cu disciplina 
� abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii 
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moleculare asupra neurologiei, imagistica sistemului nervos, explorarea electrofiziologică 
a sistemului nervos central şi periferic, epilepsii şi boli convulsivante, boli 
cerebrovasculare, neoplazii ale sistemului nervos central, boli neurodegenerative – 
Alzheimer, Parkinson, etc., scleroza multiplă şi alte boli demielinzante, meningite, boli 
virale şi prionice ale sistemului nervos, traumatisme craniene şi medulare, neuropatii 
periferice 

Conversația euristică 

8. Endocrinologie 
sistemul neuroendocrin, investigarea funcŃiilor endocrine, afecŃiuni hipotalamo-hipofizare, 
afecŃiuni tiroidiene, afecŃiuni ale corticosuprarenalei, feocromocitomul, diabetul zaharat, 
afecŃiuni ale gonadelor, tulburări ce afectează sisteme endocrine multiple 

Metode expositive: prelegerea, 
descrierea, explicația 
Conversația euristică 

2 

9. Teme la alegere, discutii, prezentari de referate, verificari partiale Conversația euristică 4 

8.2 Laborator Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 
Etapele diagnosticului clinic în medicină, raŃionamentul clinic, stabilirea unui plan 
terapeutic individualizat 

DemonstraŃii practice  4 

Metode de biologie şi genetică moleculară cu aplicaŃii clinice DemonstraŃii practice 8 
Electrocardiografia DemonstraŃii practice  2 
Metode invazive de explorare cardiacă: cateterismul cardiac în scop diagnostic şi 
angiografia, aplicaŃiile terapeutice ale cateterismului cardiac 

DemonstraŃii practice 2 

Noi tehnici imagistice în explorarea cardiovasculară DemonstraŃii practice 2 
Explorarea electrofiziologică a sistemului nervos central şi periferic DemonstraŃii practice  8 
Imagistica sistemului nervos DemonstraŃii practice 2 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
• Programul cursului este foarte modern si actualizat in permanenta. In partea introductivă este prezentată detaliat evoluŃia istorica a conceptelor şi 

metodelor în practica medicală, sunt enunŃate principiile medicinei clinice, ale diagnosticului (bazat pe anamneză, examen obiectiv şi date de 
laborator/explorări paraclinice) şi tratamentului. Sunt discutate elemente de semiologie medicală, epidemiologie, urmate de prezentarea 
principalelor capitole de patologie medicală, cu accent asupra mecanismelor fiziopatologice la nivel molecular şi celular, evidenŃierea factorilor 
genetici, şi a modului în care progresele din domeniul disciplinelor biologice fundamentale pot moderniza şi revoluŃiona principiile de diagnostic şi 
tratament: analiza genomică inclusiv wide-genome sequencing, transcriptomică şi epigenomică, rolul mRNA şi lncRNA, markeri moleculari ai 
maladiilor, celule stem cu aplicaŃii diagnostice, de modelare in vitro a fiziopatologiei afecŃiunilor şi terapeutice, principiile bioingineriei tisulare, etc.  
In concluzie abordarea disciplinei satisface deplin exigentele comunitatii academice in privinta rigorii, logicii, comprehensibilitatii, modernitatii si 
aplicabilitatii notiunilor prezentate, si evident ofera o baza de cunostinte solida ce poate fi exploatata cu succes de absolventii acestui curs in 
aplicatii specifice solicitate de angajatori in domeniul de cercetare si practica biomedicala.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 
• CunoştinŃe corecte privind noŃiunile de bază ale 
principiilor şi metodelor expuse, inclusiv folosirea 
terminologiei ştiinŃifice internaŃionale 
• Capacitatea de a sintetiza informaŃia prezentată la 
curs şi a da răspunsuri concise  

10.4 Curs 

• Prezentarea unei comunicări ştiinŃifice conŃinând un 
articol ştiinŃific  sau rezultate proprii 

Evaluare orală –  
examen final 

(online) 
80% 

CunoştinŃe corecte privind noŃiunile de bază ale 
principiilor şi metodelor expuse 

10.5 Laborator 
Capacitatea de a sintetiza informaŃia prezentată şi a da 
răspunsuri concise 

Evaluare orală –  
examen final 

(online) 
20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Nota minimă pentru promovare: 5 
 

Data completării         Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de laborator 
     

Data avizării în departament                                           Semnătura directorului de departament 
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FIŞA  DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea BIOLOGIE 

1.3 Departamentul ANATOMIE, FIZIOLOGIE ANIMALĂ ŞI BIOFIZICĂ 

1.4 Domeniul de studii BIOLOGIE  

1.5 Ciclul de studii MASTER PROFESIONAL 

1.6 Programul de studii - Calificarea BIOLOGIE MEDICALĂ-MASTERAND 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Principii si tehnici de biochimie analitica COD: BMED 2116 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de laborator/ seminar  

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

2.8 Tipul disciplinei: DCA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 

E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 

V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 

  SP - stagiu de practică 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 14 

Examinări 9 

Alte activităţi: 

Mici proiecte de laborator 
9 

3.7 Total ore studiu individual 80 

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 5 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum Promovarea examenelor din anul 1 de master ”Chimie clinica si analize functionale” și ”Maladii umane 

cu determinism multifactorial” 

4.2 De competențe Cunoașterea generală a tehnicilor experimentale din laboratorul clinic 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1. De desfășurare a cursului Condiții minime: Sală de desfășurare a cursului, videoproiector, laptop. 

5.2. De desfășurare a seminarului 
Condiții minime: laborator de desfășurare a lucrărilor practice, sisteme cromatografice 

lichide, cititor ELISA, plăci citire, kit-uri analize, probe biologice, reactivi. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Disciplina are ca scop crearea unei legături între ştiinţa fundamentală, de investigaţiile biochimice 

curente utilizate în practica de laborator clinic, de intrepătrundere a bazei fiziologice raŃionale a fiecărui test 
biochimic complex care necesită un proces de prelucrare analitică de contextul apariŃiei şi dezvoltării unei maladii. 
Studiile de caz conduc la dezvoltarea capacităŃii proprii de selecŃie a unui test sau a metodologiei necesare în 
analiza biochimică . 

7.2 Obiectivele specifice 

Cursul reprezintă o abordare teoretică relevantă care dă posibilitatea studenţilor materanzi absolvenţi de 

biologie și specializări conexe (chimie, biochimie, controlul analitic al produselor alimentare, medicină, 
farmacie, ecologie, etc.) să: 
� Dobândească cunoştiinţe şi abilităţi tehnice în selectarea investigaţiilor convenabile în diagnostic 

şi managementul diagnosticului 
�  Dobândească cunoştiinţe şi abilităţi tehnice în utilizarea tehnicilor de separare în pregătirea unei 

probe biologice în vederea analizei 
� Dobândească cunoştiinţe şi abilităţi tehnice necesare pentru a discerne ce tip analiză este 
utilizabilă pentru decelarea unui marker biochimic. 

� Dobândească cunoştiinţe şi abilitaâi pentru lucrul ȋn laboratorul clinice necesare abordării critice a 
investigaţiilorde diagnostic.  

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore/Observaţii 
Prezentare generala a cursului și laboratoarelor de cercetare, 
obiectivele și metode de evaluare. Noțiuni teoretice ale 

procesului de separare. 

Discuție interactiva, stabilirea 
obiectivelor comune cu 

studenții, discuții despre 
oportunități de lucru în 
laboratoare clinice din domeniu 

2 

Introducere în cromatografia de partiŃie; AplicaŃii biomedicale. 

Exemple. Cromatografia planară lichid-lichid. Bazele teoretice ale 
separării, aplicaŃii ale cromatografiei planare în laboratorul clinic; 
Exemple. 

2 

Introducere în cromatografia cu fază inversă pe coloană; principiile 
separării, utilizări clinice. 

2 

Introducere în cromatografiei de afinitate. Proiectarea mediilor afine. 
Cromatografia de afinitate cu ion de metal imobilizat (IMAC). AplicaŃii 
biomedicale. 

2 

Cromatografia cu fază staŃionară chirală. AplicaŃii analitice și 
biomedicale; 

Prelegerea; Dezbaterea, 
problematizarea, interogarea 

(stimularea dialogului 

profesor-student). 

2 

Recapitulare. Testarea cunoștiințelor prin rezolvarea unor 
probleme specifice procesului de separare analitică sau 

preparativă 

Flipped course 2  

Noțiuni teoretice ale procesului de separare în cîmp electric. 
Electroforeza în medii stabilizate de geluri de poliacrilamidă 

(PAGE). Geluri omogene/neomogene şi sisteme tampon. 
Aplicaţii biomedicale; 

2 

Electroforeza în gel de poliacrilamidă folosind sisteme de 

Prelegerea; Dezbaterea, 
problematizarea, interogarea 

(stimularea dialogului 
profesor-student). 

2 

6.1. Competențe 
profesionale 

• Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a terminologiei ştiintifice internationale ȋn domeniul tehnicilor 

biochimice din laboratorul clinic. 

• Capacitatea de a ȋnţelege principiile proceselor fundamentale specifice de separare a cmponentelor în 

vederea analizei lor ulterioare. 

• Capacitatea de a realiza utiliza aparatura specifică laboratorului clinic, de a determina modificările 

parametrilor biochimici în comparație cu valorile normale. 

• Capacitatea de a ȋnţelege potenţialul şi limitările fiecărui tip de tehnică și de a corela metodele de 

laborator cu necesităţile clinice. 

• Dezvoltarea abilităţii de a parcurge un protocol nou de analiză care conţine metode avansate de 

examinare a parametrilor biochimici ȋn scopul aplicării în clinică şi/sau în cercetare. 

• Capacitatea de a integra cunoştiinţele dobândite în procesele de separare și de analiză cantitativă cu 

cele furnizate de alte specialități/discipline 

• Dobândirea de cunoştinţe generale de bază necesare profesiunii 

6.2. Competențe 
transversale 

• Capacitatea de a stabili prioritățile și a utiliza eficient timpul de lucru în laborator. 

• Dezvoltarea capacității de a integra cunoștiințele dobîndite la alte discipline pentru alegerea variantei 
optime de lucru, de se autoinstrui, a gândi independent și de a-și utiliza abilitățile în rezolvarea 

problemelor. 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare. 

• Capacitatea de a-și evalua critic performanțele individuale în cadrul echipei, dezvoltarea abilităților 

de a lucra eficient și colegial în echipă. 

• Respectarea principiilor de etică în clinică. 
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tampon multifazice. Electroforeza în gel de poliacrilamidă în 
prezenţa detergenţilor. Aplicaţii biomedicale: separarea 

proteinelor serice, separarea proteinelor urinare; 

Evidenţierea nespecifică și specifică a 
proteinelor/lipoproteinelor/glicoproteinelor după electroforeză. 

Aplicaţii biomedicale; 

2 

Introducere în tehnicile de transfer postelectroforetic. Aspecte 
teoretice și alicaţii biomedicale; 

2 

Bazele teoretice ale tehnicilor cu anticorpi marcați. Tehnica 

enzyme-linked immuno sorbent assay (ELISA). Aplicaţii 
biomedicale; 

 

2 

Bazele teoretice ale radioimunoanalizei. Aparatură, aAplicaţii 
biomedicale; 

 2 

Recapitulare. Testarea cunoștiințelor prin discuții. 
Flipped course 2 

Bibliografie 
Stoian G Metode analitice în Biochimie. Partea I. Introducere în cromatografie. Editura Ars Docenti, Bucureşti, 2007  

Dhanarasu Sasikumar Chromatography and Its Applications Edited by Dhanarasu Sasikumar, Tech, Croatia, ISBN 978-953-51-0357-8 
Andrews, A. Electrophoresis, Springer 1992 

Rothe, G.M. Electrophoresis of Enzymes. Springer Lab Manual, 1994 
Brousseau, P. Manual of immunological methods. CRC Lewis Publishers, 1999 

Lefkovits, I. Immunology Methods Manual. The Comprehensive Sourcebook of Techniques Elsevier Science & Technology, 1996. 

8.2 Seminar/ Laborator Metode de predare Nr. Ore/Observaţii 

Metode utilizate în laboratoarele clinice, măsurarea volumelor, 

măsurarea maselor, instrucțiuni de folosire a balanțelor 
analitice, a micropipetelor, protecția muncii. 

Se lucrează în grupe de câte 5 
studenți maxim 

4h/2săptămâni 

Tehnici utlizate în laboratorul de biochimie analitică. Pregătire 

soluții, pregătire geluri din polimeri utilizați în protocoalele 
cromatografice. 

4h/2săptămâni 

Protocoale de separare ale unor proteine prin tehnici 

cromatografie de interacție sterică (gel filtrare). 
4h/2săptămâni 

Protocoale de separare ale unor proteine prin tehnici 
cromatografie de schimb ionic (rășini CM-sephadex). 

4h/2săptămâni 

Protocoale de separare ale unor proteine prin tehnici 
cromatografie de schimb ionic (rășini DEAE-Sephadex). 

4h/2săptămâni 

Protocoale de separare ale unor compuși cu masă molecularî 

mică prin cromatografie pe strat subțire (diverse suporturi). 
4h/2săptămâni 

Sisteme de analiză a fracțiilor separate prin cromatografie. 

Spectrofotometria în domeniul UV ca metodă utilizată în 
analiza fracțiilor separate în laborator. Spectrofotometria în 
sistem reader orizontal ca metodă utilizată în laboratorul 

clinic: aspecte teoretice și practice 

Se lucrează în grupe de câte 5 
studenți maxim 

4h/2săptămâni 

Bibliografie 
Iordãchescu, D., Dumitru, I.F. Biochimie practicã – proteine și enzime. Partea I, Tipografia Univ. Bucuresti., 1980. 

Crowther, J.R. "Chapter 2: Basic Principles of ELISA". ELISA: Theory and Practice. Humana Press. pp. 35–62, 1995. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
• Conţinutul disciplinei Principii si tehnici de biochimie analitica este ȋn acord cu  cerințele pentru dobândirea competenţelor necesare 

pentru efectuarea analizelor de laborator, cerute de Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România.  

• Conţinutul disciplinei este important ȋn orientarea profesională asigurȃnd pregătirea teoretică și practică pentru angajarea ȋntr-un 

laborator clinic naţional sau internaţional. 

• Conţinutul disciplinei ajută de asemenea la orientarea profesională a masteranzilor prin intermediul vizitelor realizate ȋn laboratoare de 

cercetare partenere. 

• Conţinutul disciplinei este structurat astfel ȋncȃt să faciliteze dobȃndirea de competenţe pentru lucrul ȋn laboratoarele clinice și să 

asigure bazele ştiinţifice racordate la cerinţele naţionale și internaţionale ȋntr-un laborator de cercetare. 

• Conţinutul disciplinei oferă masteranzilor posibilitatea de a acumula cunoştiintele teoretice și practice necesare angajării ȋn laboratoare 

profesionale/de cercetare din domeniul biochimiei, biologiei, patologiei celulare, etc. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota finală 

Examen Verificare orală/online 50% 10.4 Curs 

Verificarea periodică a utilizarii cunoștiințelor 
Teme 10% 



4 

insusite la curs   

Abilitatea de a răspunde unor probleme alcătuite 

pe baza materialului predat 

Referat 
10% 

10.5 Seminar/ 

Laborator 

Verificarea capacităților de la lucra in laboratoare 
științifice 

Colocviu de 
laborator/online 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoasterea a 50% din informația conținută în curs 

• Cunoasterea a 50% din informația de la laborator 

 
 
 

Data completării 

 
 

 
 

 
Semnătura titularului de curs 

 

NUMELE TITULARULUI DE CURS 
 

 

Semnătura titularului de seminar 

 
NUMELE TITULARULUI DE SEMINAR 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea BIOLOGIE 

1.3 Departamentul ANATOMIE, FIZIOLOGIE ANIMALA, BIOFIZICA 

1.4 Domeniul de studii BIOLOGIE  

1.5 Ciclul de studii MASTER PROFESIONAL 

1.6 Programul de studii - Calificarea BIOLOGIE MEDICALA 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Genetică și eredopatologie umană COD: BMED 2223 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de laborator/ seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

2.8 Tipul disciplinei: DA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 
E – Examen DO - disciplină obligatorie DF – disciplină fundamentală 
C - Colocviu Dop - disciplina opțională DA - disciplină de aprofundare 
V - Verificare DF - disciplină facultativă DC - disciplină complementară 
  SP - stagiu de practică 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 30 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 10 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 27 

Tutoriat 10 

Examinări 7 

Alte activităţi:  
 

- 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunoștinţe acumulate din parcurgerea disciplinelor: 
- notiuni introductive de biochimie/ biologie moleculară 
- notiuni introductive de genetica/ genetică generala 

4.2 De competenţe Să cunoască :  
- tehnica de manevrare a microscopului optic 
- tehnici de investigație biochimică (electroforeza) 
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- program de operare MS Office, Photoshop, Paint (in vederea procesarii imaginilor 
de microscopie/electroforegrame, achizitionate cu software-uri specifice) 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului • Amfiteatru/sala cu minimum 40 locuri, computer, videoproiector,  
ecran de proiecţie, tablă de scris 

5.2. De desfăşurare a laboratorului 
• Laborator, materiale şi aparatură specifice investigațiilor genetice 

(microscop optic, centrifuga, aparat electroforeza acizi nucleici, 
baie de apa, transiluminator etc) 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Însușirea cunoștințelor fundamentale din domeniul geneticii și 
genomicii structurale, funcționale și al terapiei genice cu rol 
major în teoria și practica medicală actuală și de perspectivă. 

• Integrarea acestor cunoștințe în medicina modernă: prospectivă, 
predictivă, personalizată, preventivă şi participativă 

7.2 Obiectivele specifice 
• Formarea unei baze de cunoștințe care să permită înțelegerea 

legilor şi mecanismelor moleculare ale eredităţii şi variabilităţii 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

Abilităţi dobândite de student:  
• Cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor și termenilor specifici disciplinei. 
• Cunoașterea principiilor metodelor de analiză cromozomală (cariotip), analize moleculare de 

studiu al acizilor nucleici (electroforegrame), precum și interpretarea acestora.  
• Realizarea unui arborele genealogic pe baza unei anamneze familiale și materno-fetale cu 

capacitatea de a interpreta modul de transmitere al unui caracter patologic. 
• Să recunoască (identifice) metodele adecvate de screening prenatal și indicațiile practice ale 

diagnosticului prenatal. 
• Înţelegerea proceselor fundamentale specifice domeniului. 
• Integrarea cunoştiinţelor dobândite cu cele furnizate de alte discipline conexe. 
• Dobândirea capacității de a explica şi de a interpreta în laborator cunoştinţele aprofundate  

în cadrul acestei discipline.   
• După parcurgerea cursului studenţii sunt capabili să explice mecanismele celulare şi 

moleculare care conduc apariția variabilității genetice/ a diferitelor patologii 
genetice/epigenetice. 

• După parcurgerea lucrărilor practice studenţii au abilitatea de a lucra metode şi tehnici 
utilizate în domeniul geneticii, au capacitatea de a interpreta datele obţinute în urma unor 
tehnici specifice. 

• Studenţii  învaţă să utilizeze practic diferite tipuri de metode specifice domeniului şi să le 
adapteze unor condiţii concrete. 

• Studenţii se obişnuiesc cu proiectarea şi realizarea experimentelor specifice. 

C
o

m
p

et
en
ţe

 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 • Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, 

etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare şi riscurilor aferente; 
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă multidisciplinară şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei (eventual, în relația cu pacientul); 
• Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională 

asistată. 
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umane normale / patologice,  relației genotip-fenotip și  
implicarea factorului genetic în producerea unor 
anomalii/sindroame; 

• Deprinderea unor tehnici de laborator / metode de investigație în 
genetica medicală ( teste citogenetice, screening și diagnostic 
molecular pre- și post-natal); 

• Formarea de abilități de lucru în laborator, în echipă sau 
individual. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare 
Nr. Ore/ 

Observaţii 
1.Introducere in Genetica Umană 
• Genetica umană, disciplina 

fundamentală, clinică și medico-
socială. 

• Prezentarea sintetică a organizării 
genomului uman; cariotip normal și 
patologic  

• Modele de transmitere a caracterelor 
umane fiziologice și patologice 

• Individualitatea genetica si biologica 
• Relatia genotip - fenotip – mediu 
• Impactul geneticii umane în viața 

cotidiană. 

Expunerea interactivă a materialului conform 
programei analitice, folosind mijloace 
multimedia, prezentări PowerPoint.  
Conversaţie, problematizare 

2 ore 

 2.Ereditatea umană 

• ADN substratul molecular al ereditățiii 
• Structura si funcțile moleculei ADN 
• Polimorfismul structural/clase de 

secvente 

Expunerea interactivă a materialului conform 
programei analitice, folosind mijloace 
multimedia, prezentări PowerPoint, filme 
didactice. 
Conversaţie, problematizare 

2 ore 

3.Ereditatea umană 

• Genomul uman: genomul nuclear si 
genomul mitocondrial 

• Organizarea ADN in celula eucariotă: 
aparatul genetic, cromatina, 
cromozomii; determinismul 
cromozomial al sexelor si diferențierea 
sexuală 

Expunerea interactivă a materialului conform 
programei analitice, folosind mijloace 
multimedia, prezentări PowerPoint, filme 
didactice. 
Conversaţie, problematizare 

2 ore 

4.Ereditatea umana 

• Structura, analiza si localizarea 
genelor: concepția clasică / concepția 
actuală 

• Transmiterea și expresia informatiei 
ereditare 

 

Expunerea interactivă a materialului conform 
programei analitice, folosind mijloace 
multimedia, prezentări PowerPoint, filme 
didactice. 
Conversaţie, problematizare 
 

2 ore 

5.Variabilitatea umană 
• Sursele variabilității: mutația, 

Expunerea interactivă a materialului conform 
programei analitice, folosind mijloace 2 ore 
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recombinarile genetice, migrațiile; 

o Mutatiile genice: tipuri, 
mecanisme moleculare, 
efecte fenotipice; 

• Mutatiile cromozomale : frecventa, 
cauze, efecte fenotipice; 

• Particularitățile bolilor 
monogenice; 

• Particularitățile bolilor 
multifactoriale 

o Predispoziţia genetică 
pentru unele maladii 
comune (ex. obezitate, 
cancer de colon, cancer de 
sân); 

multimedia, prezentări PowerPoint. 
Conversaţie, problematizare 

6.  Ereditatea mitocondrială; heteroplasmia 
şi variabilitatea fenotipică a bolilor 
mitocondriale 

Expunerea interactivă a materialului conform 
programei analitice, folosind mijloace 
multimedia, prezentări PowerPoint. 
Conversaţie, problematizare 

2 ore 

7. Noțiuni introductive de epigenetică 
• Mecanisme epigenetice de control 

a expresiei genice 
• Modificări epigenetice/cod 

epigenetic 
 

Expunerea interactivă a materialului conform 
programei analitice, folosind mijloace 
multimedia, prezentări PowerPoint, filme 
didactice. 
Conversaţie, problematizare 

2 ore 

8. Aplicații ale epigeneticii în medicină 
• Imprinting genomic, alterarea 

acestuia și patologia umană 
(tumora Wilms, sindroamele 
Prader-Willi și Angelman); 

• Markeri epigenetici 

Expunerea interactivă a materialului conform 
programei analitice, folosind mijloace 
multimedia, prezentări PowerPoint, filme 
didactice. 
Conversaţie, problematizare 

2 ore 

9.Genetica bolii canceroase 
• Fenotipul malign; 
• Clase de gene implicate in 

dezvoltarea cancerului: oncogene, 
gene supresoare a cresterii 
tumorale; 

 

Expunerea interactivă a materialului conform 
programei analitice, folosind mijloace 
multimedia, prezentări PowerPoint. 
Conversaţie, problematizare 

2 ore 

10. Terapia genică 
• Tehnologia ADN recombinant și 

aplicațiile în medicină 
• Modalități de transfer de 

gene/tipuri de vectori utilizati in 
terapia genică 

• Tehnologii moderne de 
modificarea a expresiei genice 
(ARN de interferență) și de editare 
a genomului (CRISPR/CAS) 

Expunerea interactivă a materialului conform 
programei analitice, folosind mijloace 
multimedia, prezentări PowerPoint. 
Conversaţie, problematizare 

2 ore 

Bibliografie: 
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1. Brenner S., Miller JH (editors) (2001) – Encyclopedia of Genetics, 1st Ed., Academic Press  
2. Bettinger B.T.(2019) – Guide for DNA testing and genetic genealogy, The family tree, Ohio. 
3. Burlibaşa L, Cimponeriu D., Radu I., Gavrilă L.(2013) Introducere în genomică (note de curs), Ed 

Matrixrom 
4. Covic M., Stefanescu D.T., Sandovici I.,.Severin E. (2011) – Genetică Medicală, Editura Polirom, Iași  
5. Cummings M.R.(2006) – Human Heredity: Principles and Issues, 7th Edition, Thomson Brooks Cole 

Publishing 
6. Gardner A, Davies T, (2009) – Human Genetics, 2nd Edition, Scion Publishing 
7. Gavrilă L., (ed) (2003) – Genomica volI și vol II, Ed. Enciclopedică 
8. Gorlin RJ, Cohen MM, HenneKam RCM (2010) – Syndromes of the Head and Neck, 5th Ed., Oxford 

Univ Press 
9. Jorde LB, Carey JC, Bamshad MJ, (2010) – Medical Genetics 4th Ed. Mosby 
10. Lewis Ricki (2009) - Human Genetics concepts and application, 9th Edition, McGraw Hill Higher 

Education  
11. Pritchard DJ, Korf BR (2003) – Medical Genetics at a Glance, Blackwell Science 
12. Richards J.E., Hawley R. S. (2011) – The HUMAN GENOME A User’s guide, 3rd Ed. Academic Press 
13. Rimoin DL, Connor JM, Pyeritz RE, Korf B. (2007) - Principles and Practice of Medical Genetics, 5th 

Edition, Churchill Livingstone Elsevier. 
14. Strachan T, Read A (2010) – Human Molecular Genetics, 4th Ed., Garland Science 
15. Vogel and Motulsky’s Human Genetics (2010), 4th Edition, Springer 

8.2 Laborator Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 
1. Citogenetică umană 

• Realizarea unei culturi de 
limfocite/realizarea preparatelor 
cromozomale/analiza la 
microscopul optic  

• Cromozomii umani si cariotipul 
normal 
 

Metode activ-participative, folosind mijloace 
multimedia; 
Observarea, demonstraţia practică, exercitiu 
experiment, studiu de caz; 
Aplicații practice pe baza conceptelor și 
principiilor teoretice (probe biologice, tehnici 
de investigație genetică, prezentări de buletine 
de analiza și discuția lor cu studenții).  

2 ore 

2. Citogenetică umană 
• Anomalii cromozomale și 

patologia cromozomală 
(sindroame cromozomiale) 

• Realizarea și interpretarea unui 
cariotip normal/patologic 

• Realizarea arborelui genealogic 

Metode activ-participative, folosind mijloace 
multimedia; 
Observarea, demonstraţia practică, exercitiu 
experiment, studiu de caz; 
Aplicații practice pe baza conceptelor și 
principiilor teoretice (probe biologice, tehnici 
de investigație genetică, prezentări de buletine 
de analiza și discuția lor cu studenții). 

2 ore 

3. Metode si tehnici de evidențiere a 
cromozomilor umani 
• Tehnici clasice de bandare 

cromozomală: colorație 
convențională, bandare C, G, Q, 
R, SCE 

• Tehnici de citogenetica 
moleculara: FISH 

Metode activ-participative, folosind mijloace 
multimedia; 
Observarea, demonstraţia practică, exercitiu 
experiment, studiu de caz; 
Aplicații practice pe baza conceptelor și 
principiilor teoretice  (probe biologice, tehnici 
de investigație genetică, prezentări de buletine 
de analiza și discuția lor cu studenții) 

2 ore 

4. Metode moderne de analiză 
moleculară a acizilor nucleici 

Metode activ-participative, folosind mijloace 
multimedia; 2 ore 
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• Izolare ADN/ARN 
• Tehnica PCR 

 

Observarea, demonstraţia practică, exercitiu 
experiment, studiu de caz; 
Aplicații practice pe baza conceptelor și 
principiilor teoretice (probe biologice, tehnici 
de investigație genetică, prezentări de buletine 
de analiza și discuția lor cu studenții), 
prezentări PowerPoint, filme didactice. 

5.Problematizare – realizarea unor 
mini proiecte de cercetare 

Metode activ-participative, folosind mijloace 
multimedia; 
Elaborare de referat / proiect 
Prezentări PowerPoint 

2 ore 

Bibliografie 
1. Burlibaşa L, Cimponeriu D., Radu I., Gavrilă L.(2013) Introducere în genomică (note de curs), Ed 

Matrixrom 
2. Dracopoli N.C et al. (2004) – Short Protocols in HUMAN GENETICS , Wiley 
3. Gavrilă L (Ed) (2003) -  Genomica volI și vol II Ed. Enciclopedică 
4. Lewis Ricki (2009) - Human Genetics concepts and application, 9th Edition, McGraw Hill Higher 

Education  
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

• Pregatirea profesională în vederea dobândirea abilităților practice de lucru care va reprezenta un avantaj al 
acestor studenți în competițiile pentru ocuparea unui post în Laboratoarele de specialitate de analize 
medicale, Clinici de Reproducere Asistată și Laboratoarele de conservare a celulelor stem 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 

Examen  teoretic – scris redacțional – 
10 subiecte din toate capitolele 
programei analitice 
- cunoştinţe pentru nota 5 – cunoaşterea 
elementară a notiunilor de baza. 
Raspunsurile să nu conţină erori grave. 
- cunoştinţe pentru nota 10 – 
cunoaşterea aprofundată a materiei 
studiate – parcurgerea întregii 
bibliografii recomandate. Răspuns 
corect  la toate întrebările. Capacitatea 
de a sintetiza informaţia prezentată la 
curs şi a da răspunsuri concise  

 

Examen final scris 
(online) 

60% 

� Capacitatea de a selecta 
metodele optime pentru a realiza 
un test genetic şi pentru a 
interpreta rezultatele obținute. 

10.5 Laborator 

• Prezentarea unui mini-proiect 

Colocviu/Prezentare 
orală 

(online) 
40% 
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10.6 Standard minim de performanţă -  
• Cunoaşterea elementară a metodelor de studiu genetice, indicații practice, interpretarea rezultatelor 

o Cunoasterea a 50% din informația conținută în curs 
o Cunoasterea a 50% din informația de la laborator 

 
Data completării         Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de laborator 
    02.10.2019                                              
                                                                                                 
                                                      
 

Data avizării în departament                                           Semnătura directorului de departament 
             .........2019                                                                         
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FIŞA  DISCIPLINEI 

 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea BIOLOGIE 

1.3 Departamentul BOTANICĂ ȘI MICROBIOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii BIOLOGIE  

1.5 Ciclul de studii MASTER  

1.6 Programul de studii – Calificarea BIOLOGIE MEDICALĂ 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei BACTERIOLOGIE MEDICALĂ COD: BMED1101 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de laborator/seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

2.8 Tipul disciplinei DA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 
E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 
V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 
  SP - stagiu de practică 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 5 

Examinări 5 

Alte activităţi: practică în laboratorul de microbiologie și virusologie 
 

10 

3.7 Total ore studiu individual 60 

3.8 Total ore pe semestru 96 

3.9 Numărul de credite 6 

 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Microbiologie generală, Biochimie generală, Biologie celulară și Imunobiologie 
4.2 De competențe Manipularea aseptică a culturilor microbiene; principii de izolare, cultivare și identificare a 

microorganismelor din probe biologice; tehnica antibiogramei; 
Tehnici de bază de imunologie (latex aglutinare, imunocromatografie) 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului 
Manual: Chifiriuc M.C., Mihăescu Gr., Lazăr V. Microbiologie și virology medicală. 
Ed. Univ. din București, 2011, 745 p. ISBN 978-973-737-985-6579.61 
Suport logistic: proiector multimedia și suport video 

5.2. De desfășurare a seminarului Colecție preparate microscopice din diferite produse patologice  
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Colecție de tulpini microbiene 
Microscoape binoculare individuale 
Microscop inversat 
Coloranți microbiologici, seruri, alți reactivi 
Medii de cultură, sisteme de identificare biochimică 
Participarea la minim 80% din lucrările de laborator este condiţiepentru participarea la 
examen 

 

 
7. Disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul Obiectivele 

general al disciplinei 

Disciplina urmăreşte înţelegerea conceptuală a particularităţilor si diferentierea microorganismelor 
procariote patogene, a mecanismelor patogenezei şi patologiei specifice, precum și formarea unor 
competențe și abilități specifice domeniului și aplicarea acestora în scopul diagnosticului, cercetării, 
prevenției și terapiei bolilor infecțioase. 

7.2 Obiectivele specifice 

Cunoașterea caracterelor generale, mecanismelor patogenezei şi a patologiei induse de principalele 
grupe de bacterii de interes clinic; 
Cunoaşterea mecanismelor protectoare ale organismului gazdă activate de infecţia bacteriană; 
Cunoașterea principalelor clase de substanțe antimicrobiene, a mecanismelor de acțiune și de rezistență 
la antibiotice, precum și a metodelor de evidențiere a principalelor fenotipuri de rezistență de 
importanță clinică;  
Dobândirea abilităților practice de realizare a diagnosticului de laborator al principalelor grupe de 
agenti infectioși bacterieni umani; 
Cunoaşterea măsurilor profilactice şi terapeutice; 
Aplicarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice dobândite  în laboratorul de microbiologie și 
integrarea acestora cu  discipline conexe. 
 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare 
Nr. Ore/ 

Observaţii 
1. Relatiile microorganismelor cu organismul uman: comensalism/simbioza, 

oportunism, parazitism; tipuri de parazitism. Microbiota normală, rolul 
fiziologic și negativ  asupra gazdei, proprietati definitorii ale 
microorganismelor patogene: virulența și patogenitatea. Factori de virulență, 
reglarea exprimării lor. 

Prelegere frontală 
dialog, suport video 

2 

2. Microorganismele strict patogene versus microoganisme condiționat-
patogene sau oportuniste. Agenții infectioși bacterieni ca agenți ai 
bioterorismului. 

Prelegere frontală 
dialog, suport video 

2 

3. Coci piogeni Gram pozitivi și Gram negativi de importanţă medicală - 
g. Staphylococcus, 

Prelegere frontală 
dialog, suport video 

4 

6. Competențele specifice acumulate 

6.1. Competențe 

profesionale 

Bază solidă de cunoștințe de  bacteriologie medicală (caractere generale, de virulență și 
patogenitate ale agenților infecțioși bacterieni; principiile antibioterapiei). 
Alegerea protocolului/ etapelor de diagnostic microbiologic în funcție de produsul patologic 
analizat și indicațiile clinicianului, dobândirea abilităților practice de realizare și 
citire/interpretare a frotiurilor din produse patologice și culturile obtinute, de realizare și 
interpretare a testelor biochimice, serologice, a antibiogramei, a testelor de evidențiere a 
factorilor de virulență. 
Dobândirea abilitătilor practice de lucru cu agenții patogeni bacterieni.   

6.2. Competențe 

transversale 

Utilizarea noțiunilor teoretice de biologie celulară pentru înţelegerea interacţiunii agenților 
infecțioși microbieni cu celulele gazdă si a modificărilor produse asupra acestora; 
Utilizarea noţiunilor de fiziopatologie generală pentru înţelegerea patologiei infecțioase; 
Dezvoltarea simțului responsabilitătii și implicarea în educația igienico-sanitară și medicală a 
populației, în promovarea în societate a metodelor de profilaxie și reducere consecutivă a 
morbidității prin boli infecțioase, ca și a metodelor noi de tratament, alternative sau 
complementare antibio/chimioterapiei; 
Dezvoltarea unei atitudini responsabile privind importanța medicală și socială a laboratorului de 
microbiologie și virologie pentru sănătatea publică și a mediului. 
Încurajarea integrării activității de diagnostic de laborator cu activitatea de cercetare în 
domeniul microbiologiei și virologiei medicale; 
Îmbunătățirea abilităților de comunicare și de limbă engleză prin studiul literaturii de 
specialitate, prezentări, seminarii și discuții. 
Respectarea principiior de etică profesională. 
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fam.Streptococcaceae (g. Streptococcus, g. Enterococcus), g.  Neisseria. 
4. Bacili Gram negative fermentativi/nonfermentativi oportunişti de importanţă 

medicală - Fam. Enterobacteriaceae, fam. Pseudomonadaceae, 
g. Haemophilus. 

Prelegere frontală 
dialog, suport video 

6 

5. Bacili Gram pozitivi sporogeni –g.  Clostridium și nesporogeni- g. 
 Corynebacterium. g.Listeria,  
Actinobacterii: g. Nocardia sp., g. Mycobacterium 
Alte bacterii anaerobe rezidente în microbiota normală. 

Prelegere frontală 
dialog, suport video 

4 

6. Bacterii spiralate (Helicobacter sp., Campylobacter sp. Treponema sp.)  și 
intracelulare de importanţă medicală (Chlamydia sp.). Micoplasme. 

Prelegere frontală 
dialog, suport video 

6 

7. Terapia infecțiilor bacteriene: clase de antibiotice, mecanisme de acțiune, 
reprezentanți, mecanisme de rezistență. 

Prelegere frontală 
dialog, suport video 

4 

Bibliografie 
Chifiriuc M.C., Mihaescu G., Lazar V., Microbiologie și virologie medicală. Ed. Univ. Buc., 2011. 
Gr. Mihăescu, M. C. Chifiriuc, Lia Mara Diţu – Microbiologie generală, Ed. Univ. Buc., 2007. 
ComanI., Mares M.,Micologie medicală aplicata, Ed. Junimea, Iasi, 2000. 
Koneman E., Winn W., Janda W., Procop G., Schreckenberger P., Woods G.,Color atlas and textbook of diagnostic Microbiology. 6th 
Ed., Lippincott Williams & Wilkins, USA, 2006 
Madigan, M. T., Martinko, J. M., Parker, J., Person Biology of microorganisms, 10th ed., Ed.Inc. 2003 
Mihaescu G., Chifiriuc M.C., Ditu L.M. Antibiotice şi substanţe chimioterapeutice antimicrobiene, Ed. Acad. Romane, Bucuresti, 
2008 
Topley and Wilson’s. Principles of Bacteriology, Virology and Immunity, 8th Ed. M. Tom Parker, Lesslie H. Collier, 1990 
Lazar, Veronica, Măruţescu Luminiţa, Chifiriuc, Mariana Carmen, 2016, Microbiologie generală și aplicată. Edit. Univ. din 
Bucuresti (ISBN: 978-606-16-0695-5). 

8.2 Seminar/ Laborator Metode de predare Nr. 

Ore/Observaţii 
1. Norme de biosecuritate, organizarea laboratorului de microbiologie/virologie 

(microbiologie, serologie, biologie moleculară) şi managementul calității. 
Prelegere interactivă, 
suport video 

2 

2. Faza pre-analitică (specificaţii clinice pentru realizarea diagnosticului 
microbiologic, recoltarea și transportul produselor patologice, prelucrarea 
acestora) 

Prelegere frontală, 
suport video, dialog 2 

3. Examenul microscopic pe frotiu realizat direct din produs patologic sau din 
cultură pură, fixat și colorat cu albastru de metilen, Gram, Ziehl-Nielsen. 
Interpretarea frotiului. 

Prelegere interactivă, 
suport video 2 

4. Metode de cultivarea diferitelor produse patologice în aerobioză, anaeorobioză și 
microaerofilie  în scopul izolării tulpinilor bacteriene sau fungice cu semnificație 
patologică. 

Prelegere interactivă, 
suport video,  
Lucrări practice 

2 

5. Identificarea unei tulpini bacteriene aparținând unor specii de interes clinic pe 
baza caracterelor de cultură,colonie, examen microscopic și biochimice. 

Prelegere interactivă, 
suport video,  
Lucrări practice 

4 

6. Diagnosticul bacteriologic al infecțiilor de tract respirator superior și inferior, uro-
genital, gastro-intestinal, ORL. 

Prelegere interactivă, 
suport video,  
Lucrări practice 

4 

7. Diagnosticul bacteriologic al infecțiilor sistemice. 
Prelegere interactivă, 
suport video,  
Lucrări practice 

4 

8. Izolarea şi identificarea bacteriilor anaerobe. 
Prelegere interactivă, 
suport video,  
Lucrări practice 

2 

9. Diagnosticul serologic și molecular al infecțiilor bacteriene și fungice. 
Prelegere interactivă, 
suport video,  
Lucrări practice 

2 

10. Antibiograma și evidențierea principalelor fenotipuri de rezistență la 
microorganismele de interes clinic. 

Prelegere interactivă, 
suport video,  
Lucrări practice 

2 

11. Faza post-analitică (înregistrarea, interpretarea şi raportarea rezultatelor)  
Prelegere interactivă, 
suport video 2 

Bibliografie 
Zarnea G., Mihăescu Gr., Velehorschi V. Principii şi tehnici de Microbiologie generală, Ed. Univ. Buc., 1992. 
Lazar V., Cernat R., Balotescu M.C., Herlea V., Bulai D., Moraru A. Microbiologie generală –manual de lucrări practice, Ed. Univ. 
din Bucuresti, 2004 
Popa, I.M. Diagnosticul de laborator în microbiologie. Editura INFO Medica, Bucureşti, 2004. 
Mihăescu, Gr., Chifiriuc, M.C., Lazăr V. Principii şi tehnici de analiză imunologică şi moleculară utilizate în laboratorul clinic , Ed. 
Univ. din Bucureşti, 2013. 
Resurse online 
www. Eucast.org/expert _rules-The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. 
http://www.sskb.sk/portal/wp-content/uploads/2018/01/EFLM-syllabus-2017-v5-dec-2017.pdf 
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http://textbookofbacteriology.net/ 

 
9.Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptărilereprezentanțilorcomunității 
epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
Cursul are un conținut similar cursurilor din alte universităţi europene și este adaptat nivelului de pregătire a studenţilor 
biologi, biochimişti, chimişti, medici. 
Noțiunile știintifice și applicative dobândite în timpul acestui master sunt în totală concordanță cu curricula European 

Syllabus (singura platformă europeană comună de pregătire a specialiștilor din laboratoarele medicale), asigurând 
formarea și libera circulație a specialiștilor biologi, biochimiști și chimiști clinicieni în cadrul Uniunii Europene. 
Absolvirea acestui master profesional oferă competențele necesare pentru a profesa ca specialist în laboratorul medical, 
în specialitatea Bacteriologie. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoaşterea conținutului 
informațional 
Capacitatea de a integra şi de a utiliza 
informația specifică în contextul pregătirii 
de ansamblu 

Examen scris 
(online) 

70% 

10.5 Seminar/ 

Laborator 

Completarea corectă a fișelor de lucru în 
cursul laboratoarelor 

Verificare suport 
scris+ susținere orală 
(online) 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea a 50% din informația conținută în curs. 
Cunoaşterea a 50% din informația de laborator. 
 

Data completării 

 

27.10.2019 
 

Semnătura titularului de curs 

 

 

 

 

 

Semnătura titularului de seminar 
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FIŞA  DISCIPLINEI 

 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea BIOLOGIE 

1.3 Departamentul BOTANICĂ ȘI MICROBIOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii BIOLOGIE  

1.5 Ciclul de studii MASTER  

1.6 Programul de studii – Calificarea BIOLOGIE MEDICALĂ 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei IMUNOLOGIE SI VIRUSOLOGIE CLINICĂ COD: BMED2117 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de laborator/seminar Conf.univ. Dr. LUMINIȚA MĂRUȚESCU 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

2.8 Tipul disciplinei DA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 
E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 
V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 
  SP - stagiu de practică 

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

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

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 5 

Examinări 5 

Alte activităţi: practică în laboratorul de Imunologie 
 

10 

3.7 Total ore studiu individual 60 

3.8Total ore pe semestru 102 

3.9 Numărul de credite 5 

 

 
4. Precondiții(acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Biologie celulara, Imunobiologie 
4.2 De competențe Tehnici de bază de imunologie: reacţii Ag-Ac (aglutinare, precipitare, neutralizare, imunocromatografie) 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului Suport logistic: proiector multimedia și suport video 

5.2. De desfășurare a seminarului 
Seruri imune 
Antigene bacteriene 
AMC marcaţi cu un fluorocrom 
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Aparat pentru metoda citometriei în flux 
Microscop cu lumină UV 
Participarea la minim 80% din lucrările de laborator este 
condiţiepentru participarea la examen 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina are ca scop, pe de o parte, înţelegerea rolului reactivităţii 
imunitare, ca funcţie esenţială de relaţie a organismelor. 
Pe de altă parte, obiectivul major constă în înţelegerea mecanismelor prin 
care activarea neadecvată a funcţiei imunitare generează patologie imună 
primară sau amplifică o patologie de fond, în special de natură infecțioasă. 

7.2 Obiectivele specifice 

Cunoașterea mecanismelor celulare şi moleculare ale reactivităţii imunitare 
faţă de nonself. 
Înţelegerea mecanismelor prin care componente moleculare proprii (self) 
sunt modificate şi convertite în componente nonself, activatoare ale 
reactivităţii imunitare. 
Înţelegerea mecanismelor celulare şi moleculare ale patologiei generate de 
activarea neadecvată a răspunsului imun. 
 
 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 

Nr. Ore/ 

Observaţii 

1. Moleculele complexului major de histocompatibilitate: 
structură, distribuţie tisulară, determinismul genetic 

Prelegere 
frontală dialog, 
suport video 

3 

2. Inflamaţia: declanşatori, efectorii reacţiei inflamatorii, 
tipuri de reacţii inflamatorii, reactanţii de fază acută 
patologia reacţiei inflamatorii asociată sindromulşui de 
şoc septic şi a focarului inflamator steril.     

Prelegere 
frontală dialog, 
suport video 

4 

3. Reacţia de hipersensibilitate imediată (de tip I, II III). 
Reacţia de hipersensibilitate întârziată (de tipIV). 

            Reacţia de hipersensibilitate de tip tuberculinic 

Prelegere 
frontală dialog, 
suport video 

3 

1 

1 

6. Competențele specifice acumulate 

6.1. Competențe 
profesionale 

Aprofundarea cunoștințelor generale de  Imunobiologie în contextul prezentării 
principalelor maladii cu substrat imunitar care fac obiectul Imunologiei clinice: 
- reacţiile de hipersensibilitate, conflictul autoimun şi patologia cu substrat 

autoimun, imunodeficienţele înnăscute şi dobândite, răspunsul imun anti-
grefă, reacţia grefă contra gazdă, reactivitatea imunitară antitumorală şi 
anti-infecţioasă.   

6.2. Competențe 

transversale 

Aprofundarea noţiunilor de Biochimie (structura primară, secundară, terţiară, 
quaternară a proteinelor, structura chimică a determinanţilor antigenici). 
Aprofundarea cunoştinţelor de Biologie celulară: sinteza proteinelor, semnale 
de triere pentru distribuţia în compartimentele celulei şi pentru export. 
Utilizarea noțiunilor de histologie pentru înţelegerea substratului anatomic al 
reacţiilor Ag-Ac in vivo.  
Utilizarea noţiunilor de fiziopatologie generală pentru înţelegerea patologiei cu 
substrat imunitar. 
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            Dermatita de contact 
4. Toleranţa sistemului imunitar faţă de self. 

Ipoteze cu privire la întreruperea stării de toleranţă. 
Conflictul autoimun şi patologia autoimună 

Prelegere 
frontală dialog, 
suport video 

1 

1 

5 

5. Imunodeficienţe primare şi dobândite. 
Prelegere 
frontală dialog, 
suport video 

 

3 

6. Imunitatea antigrefă de ţesuturi şi organe  
Prelegere 
frontală dialog, 
suport video 

 

2 

 

7. Imunitatea antitumorală nespecifică şi specifică 
8. Răspunsul imun nespecific celular şi humoral 

 în infecţiile virale  
9. Răspunsul imun specific în infecţiile virale 

Prelegere 
frontală dialog, 
suport video 

          2 

2 

Bibliografie 
Gr. Mihăescu, M.C. Chifiriuc – Imunologie şi Imunopatologie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2015.  
 Imunobiologie 
Gr. Mihăescu, M.C. Chifiriuc, Lia Mara Diţu, Imunobiologie, Ed. Univ. Buc, 2009. 
Gr. Mihăescu – Imunologie şi Imunochimie, Ed. Univ. Buc., 2001. 

8.2 Seminar/ Laborator 
Metode de 
predare 

Nr. 

Ore/Observa

ţii 
1. Reacţii Ag-Ac (laborator de reactualizare a cunoștințelor privind metodele de bază 

utilizate în imunologie): reactii de aglutinare, imunoprecipitare, reacția de fixare a 
complementului, reacții de neutralizare, reacții cu reactivi marcați, frotiul de 
sânge, formula leucocitară și rolul său orientativ în imunodiagnostic) 

Prelegere 
interactivă, 
suport video, 
lucrare practică 
individuală 

3 

2. Diagnosticul reacțiilor de hipersensibilitate (teste convenționale in vitro și in vivo 

utilizate în diagnosticul alergiilor; testul de activare a bazofilelor) 
Prelegere 
frontală, suport 
video, dialog, 
lucrare practică 
colectivă 

3 

3. Evaluarea imunității celulare (teste de activare și proliferare a LT, dozrea 
citokinelor secretate) și umorale (autoAc, markeri inflamatori) 

Prelegere 
interactivă, 
suport video,  
Lucrări practice 

3 

4. Analize imunochimice de determinare a proteinelor serice: 
imunoelectroforeza, imunofixarea, imunonefelometria, metoda 
turbidimetrică 

Prelegere 
interactivă, 
suport video, 
lucrare practică 
individuală 

3 

5. Evidențierea markerilor inflamatori și tumorali Prelegere 
interactivă, 
suport video,  
Lucrări practice 

2 

Bibliografie 

Gr. Mihăescu şi colab., Imunologie practică, Ed. Univ. Buc., 2003. 
Gr. Mihăescu, M. C. Chifiriuc, V. Lazăr – Principii şi tehnici de analiză microbiologică şi 
moleculară utilizate în laboratorul clinic, Ed. Univ. Buc., 2011. 
 

Resurse online 
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www. Eucast.org/expert _rules-The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. 
http://www.sskb.sk/portal/wp-content/uploads/2018/01/EFLM-syllabus-2017-v5-dec-2017.pdf 

http://textbookofbacteriology.net/ 
 
9.Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptărilereprezentanțilorcomunității 
epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Cursul de Imunologie clinică are un conținut similar cursurilor din alte universităţi europene și este 
adaptat nivelului de pregătire a studenţilor biologi, biochimişti, chimişti, medici. 
Noțiunile știintifice și applicative dobândite la Imunologie clinică sunt în concordanță cu curricula 
European Syllabus (singura platform europeană comună de pregătire a specialiștilor din 
laboratoarele medicale), asigurând formarea și libera circulație a specialiștilor biologi, biochimiști și 
chimiști clinicieni în cadrul Uniunii Europene. 
Absolvirea acestui master oferă competențele necesare pentru a profesa ca specialist în laboratorul 
medical, în specialitatea Imunologie. 

 

 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoaşterea conținutului 
informațional 
Capacitatea de a integra şi de a 
utiliza informația specifică în 
contextul pregătirii de ansamblu 

Examen scris 
(online) 

70% 

10.5 Seminar/ 

Laborator 

 Verificare suport 
scris+ susținere 
orală 
(online) 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea a 50% din informația conținută în curs. 
Cunoaşterea a 50% din informația de laborator. 
 

Data completării 

 
27.10.2019 

 

Semnătura titularului de curs 

 
 

 

 
 

 

Semnătura titularului de seminar 

 
 
 

 
 

 



FIŞA  DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea BIOLOGIE 

1.3 Departamentul ANATOMIE, FIZIOLOGIE ANIMALĂ ŞI BIOFIZICĂ 

1.4 Domeniul de studii BIOLOGIE  

1.5 Ciclul de studii MASTER PROFESIONAL 

1.6 Programul de studii - Calificarea BIOLOGIE MEDICALĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Entomologie medicala COD: BMED 2224 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de laborator/ seminar  

2.4 Anul de studiu II 

 

2.5 Semestrul 
 

2 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul disciplinei  DO 

2.8 Tipul disciplinei:  DCA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 

E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 
V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 
  SP - stagiu de practică 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 20 din care: 3.5 curs 10 3.6 seminar/laborator 10 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

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

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   10 

Tutoriat    5 

Examinări    5  

Alte activităţi: 
 

… 

3.7 Total ore studiu individual 70 

3.8 Total ore pe semestru 90 

3.9 Numărul de credite 5 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum • 
4.2 De competențe • 

 

 



5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1. De desfășurare a cursului • Sala de desfasurare a cursului, laptop, videoproiector 

5.2. De desfășurare a seminarului 
• Laborator de desfasurare  a lucrarilor practice,  materiale didactice pt 
studii de entomologie, microscoape, preparate microscopice 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivele principale urmăresc familiarizarea studenŃilor cu:  
• aspectele cheie legate de comportamentul şi ecologia vectorilor; 
• interacŃiunile dintre vector şi parazit;  
• care este impactul acestor trăsături asupra epidemiologiei şi a controlul bolilor transmise de 

către vectori. 

• importanŃa identificării cu acurateŃe a vectorilor în cadrul acŃiunilor  de supraveghere şi 
control. 

7.2 Obiectivele specifice 

1. Culicidele din România 
2. Ixodidele din România 
3. Bolile transmise de vectori în România  

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore/Observaţii 
Se fac referiri la :  

• Originea, evoluŃia şi diversitatea insectelor de importanŃă 
medicală  

• Morfologia externă şi structura internă a insectelor: 
morfologia capului (aparate bucale), morfologia toracelui; 
morfologia abdomenului). FuncŃiile interne: circulaŃia, 
respiraŃia, digestia-excreŃia, reproducerea şi simŃurile.  

• Ciclul de viaŃă. Diapauza. MigraŃia.  
• Principalele ordine de insecte cu importanŃă  medicală.  
• Aspecte de ecologie privitoare la rolul epidemiologic al 

insectelor. epidemiologiei bolilor provocate de artropode; 

Prin folosire unei game 
variate de mijloace: 
informativ-demonstrative 
de formare a 
deprinderilor, diferite 
tehnici audio - vizuale  
 

……………… 
………………. 

Bibliografie   

Artropodele vectori pentru agentii patogeni, OCTAVIAN CIOLPAN - 2008. Ed. ARS DOCENDI, BUCUREŞTI. 

6. Competențele specifice acumulate 

6.1. Competențe 

profesionale 

• Cunoaşterea aprofundată a principalelor aspecte ştiinţifice ce vizează artropodele vectoare de  
               agenți patogeni, cu relevanță pentru specializarea Biologie Medicală   
• Cunoaşterea aprofundată a metodologiei şi  aplicațiilor specifice în realizarea investigaţiilor de 

teren și laborator  
• Utilizarea adecvata a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite 
• Cunoaşterea și înțelegerea mecanismelor de îmbolnăvire, precum şi realizarea corespunzătoare a 
              investigațiilor de laborator 
• Abilitatea de a utiliza instrumente statistice adecvate în scopul evaluării datelor; lucrul cu  
               baze de date şi algoritmi  
• Cunoaşterea principiilor managementului de laborator, cu importanţă în stabilirea şi respectarea 

regulilor de bună practică 
• Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de 

valoare şi a fundamenta decizii constructive 
 

6.2. Competențe 

transversale 

• Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă    
               profesională 
• Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii 
• Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei  
              activităţi profesionale 
 



 

8.2 Seminar/ Laborator Metode de predare Nr. Ore/Observaţii 

• cele mai potrivite metode de colectare pentru grupele 
importante de vectori;  

• care sunt tehnicile entomologice practice folosite pentru 
identificarea, incriminarea şi studiul competenŃei, 
comportamentului şi al ecologiei vectorilor; 

• familiarizarea cu acŃiunile de  management integrat (o 
abordare holistă) impuse de controlul artropodelor de 
importanŃă medicală; 

• controlul biologic al insectelor (prădători, paraziŃi, patogeni 
şi competitori),  controlul fizic, controlul chimic 
(substanŃele chimice folosite în managementul insectelor, 
inclusiv biopesticidele (Bacillus thuringiensis); mod de 
acŃiune şi toxicitate. Ce trebuie să stie fiecare utilizator de 
pesticide. RezistenŃa la insecticide; tehnici de aplicare a 
pesticidelor, siguranŃa utilizării, certificarea aplicatorilor; 
caracterizarea insecticidelor; legislaŃia ce reglementează  
înregistrarea şi folosirea pesticidelor; măsuri şi 
echipament de protecŃie; protecŃia individuală şi 
programele comunitare de control.   

Prin folosire unei game 
variate de mijloace: 
informativ-demonstrative 
de formare a 
deprinderilor, diferite 
tehnici audio - vizuale 

……………… 

………………. 

Bibliografie 

Practicum de entomologie. OCTAVIAN CIOLPAN-2011.Ed. ARS DOCENDI, BUCUREŞTI 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
……………… 

………………. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota finală 

Participarea la toate activităŃile din program 

 
 
 

 

10.4 Curs 

 

examen final 

(online) 
 

70% 

Participarea la toate activităŃile din program 

 
10.5 Seminar/ 

Laborator 
… 

realizare și 

prezentare de 

referate 

(online) 
 

 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
………………….. 
……………………. 

 
Data completării 

25 03 2019 
 
 
 

Semnătura titularului de curs 

 

 

 

Semnătura titularului de seminar 
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FIŞA  DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea BIOLOGIE 

1.3 Departamentul ANATOMIE, FIZIOLOGIE ANIMALĂ ŞI BIOFIZICĂ 

1.4 Domeniul de studii BIOLOGIE  

1.5 Ciclul de studii MASTER PROFESIONAL 

1.6 Programul de studii - Calificarea BIOLOGIE MEDICALĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Terapii moleculare in cancer și aplicatii clinice COD: BMED1210 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de laborator/ seminar  

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

2.8 Tipul disciplinei: DCA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 

E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 

V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 

  SP - stagiu de practică 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 5 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 70 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 14 

Examinări 9 

Alte activităţi: 

Mici proiecte de laborator 
10 

3.7 Total ore studiu individual 81 

3.8 Total ore pe semestru 70 

3.9 Numărul de credite 5 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum Promovarea examenelor din anul 1 de master ”Organizarea și dinamica genomului eucariot” și Patologie 

celulara și moleculară 

4.2 De competențe Cunoașterea generală a patologiei celulare 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1. De desfășurare a cursului Condiții minime: Sală de desfășurare a cursului, videoproiector, laptop. 

5.2. De desfășurare a seminarului 
Condiții minime: laborator de desfăsșurare a lucrărilor practice, hotă, culturi celulare, 

reactivi. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Pregatirea ȋn domeniul investigațiilor biomedicale aferate terapiei cancerului pentru absolvenţii 
programelor de licenţă ȋn biologie, biochimie, biofizică, fizică medicală, medicina, farmacie pentru 

ȋnţelegerea principiilor și metodelor utilizate ȋn laboratoare clinice. 

7.2 Obiectivele specifice 

1. Dobandirea de cunoştiinţe şi abilităţi tehnice de culturi celulare tumorale și microscopie. 
2. Dobandirea de cunoştiinţe despre anticorpi şi a anticorpilor conjugaţi utilizaţi ȋn terapia cancerului. 

3. Dobandirea de cunoştiinţe asupra analizei de imagini. 
4. Dobandirea cunoștiințelor și abilitatilor tehnice necesare pentru a discerne ce tip terapie este 

utilizabilă pentru analiza probelor biologice vii, respectiv pentru analize probelor fixate. 

5. Dobandirea cunoștiințelor și abilitatilor pentru lucrul ȋn laboratoarele clinice. 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore/Observaţii 
Prezentare generala a cursului și laboratoarelor de cercetare, 

obiectivele și metode de evaluare. 

Discuție interactiva, stabilirea 

obiectivelor comune cu 
studenții, discuții despre 

oportunități de lucru în 
laboratoare clinice din domeniu 

2 

Introducere despre terapiile țintite în cancer, utilizarea lor 

actuală și cum se integrează în istoria cercetărilor și terapiilor 
clinice în cancer. Prezentarea epidemiologiei cancerului. 

2 

Concepte biologice care stau la baza terapiilor țintite: 

Oncogene, gene supresoare de tumori, caracteristici ale 
celulelor tumorale, micromediul tumoral. 

2 

Terapiile cu anticorpi monoclonali: concepte de bază, efecte 
secundare ale terapiilor, experiența personalului medical în 

ceea ce privește utilizarea anticorpilor monoclonali in terapia 

țintită. 

2 

Terapii cu inhibitori de kinaze: terapii utilizate in melanom și 

cancer de plămân, discutarea impactului asupra pacienților a 
acestor terapii. 

Prelegerea; Dezbaterea, 

problematizarea, interogarea 
(stimularea dialogului 

profesor-student). 

2 

Recapitulare 

Flipped course 

2 ore 

Observații: 

Testarea cunoștiințelor prin rezolvarea 
unor probleme in clasă. Se lucrează în 

grupe de căte 5.  
Se urmărește întelegerea conceptelor 

biologice și a manierei de aplicare în 
clinică. Răspunsurile corecte vor fi 

discutate 

Comunicarea celulară în terapia țintită. Angiogeneza și 

inhibitori de angiogeneză 
2 

Tratamente țintite în cancerele de sânge: limfomul non-
Hodgkin (LNH), leucemia limfocitară cronică (LLC), mielom 
multiplu, leucemie acuta. Limitări ale tratamentelor țintite în 

aceste maladii. 

Prelegerea; Dezbaterea, 

problematizarea, interogarea 
(stimularea dialogului 

profesor-student). 
2 

Relația dintre cancer și sistemul imun.   

Imunoterapia: concepte despre proteinele checkpoints și Prelegerea; Dezbaterea, 2 

6.1. Competențe 
profesionale 

• Cunoaşterea terminologiei ştiintifice internationale ȋn domeniul terapiei cancerului. 

• Capacitatea de a ȋnţelege principiile din biologie care se aplică ȋn terapia clinică a cancerului. 

• Capacitatea de a realiza culturi celulare, de a determina modificările celulelor tumorale în comparație 

cu cele normale. 

• Capacitatea de a ȋnţelege potenţialul şi limitările fiecărui tip de terapie și de a corela metodele de 

laborator cu necesităţile clinice. 

• Dezvoltarea abilităţii de a parcurge un articol ştiinţific care conţine metode avansate de terapii 

utilizate ȋn scopul aplicării clinice şi/sau în cercetare. 

• Capacitatea de a analiza calitativ şi cantitativ trăsăturile celulare și a corela informaţiile obţinute cu 

rezultatele furnizate de alte metode de cercetare. 

6.2. Competențe 
transversale 

• Capacitatea de a stabili prioritățile și a utiliza eficient timpul de lucru în laborator. 

• Dezvoltarea capacității de a se autoinstrui, a gândi independent și de a-și utiliza abilitățile în 
rezolvarea problemelor. 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare. 

• Capacitatea de a-și evalua critic performanțele individuale în cadrul echipei, dezvoltarea abilităților 

de a lucra eficient și colegial în echipă. 

• Respectarea principiilor de etică în clinică. 
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inhibitori checkpoints. Perspectiva pacienților. problematizarea, prezentarea 
situațiilor pacienților care și-au 

dat acordul. 

Alte tipuri de imunoterapii: transfer celular, vaccinuri. Prelegerea; Dezbaterea, 
problematizarea, interogarea 

(stimularea dialogului 
profesor-student). 

2 

Recapitulare 

Flipped course 

2 ore 

Observații: 

Testarea cunoștiințelor prin rezolvarea 

unor probleme in clasă. Se lucrează în 
grupe de căte 5.  
Se urmărește întelegerea conceptelor 

biologice și a manierei de aplicare în 
clinică. Răspunsurile corecte vor fi 

discutate 

Probleme clinice: rezistența la terapii a cancerului. Mecanisme 

biologice ale rezistenței, strategii de depășire a rezistenței la 

terapie, urmărirea medicamentelor aplicate în circulația 
sangvină. 

2 

Provocari moderne: tratament personalizat, utilizarea 
biomarkerilor în practică, impactul testelor pentru detecția de 
biomarkeri asupra pacienților. 

Prelegerea; Dezbaterea, 

problematizarea, interogarea 

(stimularea dialogului 
profesor-student). 

2 

Bibliografie 
Handbook of Targeted Cancer Therapy and Immunotherapy, Daniel D. Karp, Gerald S. Falchook MD MS, et al. | Jul 18, 2018 
Cancer Stem Cells - The Cutting Edge, Stanley Shostak, Publisher: InTech, Chapters published August 01, 2011 under open acces. 

The Molecular Biology of Cancer, Michael Khan (Editor), Stella Pelengaris (Editor), 2006 
The Biology of Cancer Robert A. Weinberg (Author), 2006 

8.2 Seminar/ Laborator Metode de predare Nr. Ore/Observaţii 

Metode utilizate în laboratoarele clinice, măsurarea volumelor, 
măsurarea maselor, instrucțiuni de folosire a balanțelor 

analitice, a micropipetelor. 

Se lucrează în grupe de câte 5 
studenți maxim 

3 

Tehnici utlizate în culturi celulare tumorale, măsuri de 
biosecuritate, tehnici de sterilizare, medii de cultură. 

3 

Protocoale de cultivare a liniilor celulare, păstrarea culturilor 
celulare, preparea mediilor. 

3 

Metode de analiza proprietăților tumorigenice: viabilitatea 

celulară 
4 

Metode de analiza proprietăților tumorigenice: migrația 
celulară. 

4 

Metode de analiza proprietăților tumorigenice: apoptoza. 4 

Spectrofotometria ca metodă utilizată în laboratorul clinic: 
aspecte teoretice 

2 

Spectrofotometria ca metodă utilizată în laboratorul clinic: 
aspecte practice 

3 

Utilizarea anticorpilor pentru studii de expresie a unor proteine 3 

Detecția factorilor de creștere (EGFR) în cancerul pancreatic 3 

Proteine membranare ca markeri tumorali: studii de expresie 3 

Trialurile clinic: metode și reglementări 2 

Analiza statistică a datelor obținute de la pacienți 3 

Principii de aplicare a standardelor internaţionale ale calităţii 

Se lucrează în grupe de câte 5 

studenți maxim 

2 

Bibliografie 
Material online: https://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials-documents_ro 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
• Conţinutul disciplinei ȋn domeniul terapiilor moleculare în cancer este ȋn acord cu  cerințele pentru dobândirea competenţelor necesare 

pentru efectuarea analizelor de laborator, cerute de Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România.  

• Conţinutul disciplinei este important ȋn orientarea profesională asigurȃnd pregătirea teoretică și practică pentru angajarea ȋntr-un 

laborator clinic naţional sau internaţional. 

• Conţinutul disciplinei ajută de asemenea la orientarea profesională a masteranzilor prin intermediul vizitelor realizate ȋn laboratoare de 

cercetare partenere. 

• Conţinutul disciplinei este structurat astfel ȋncȃt să faciliteze dobȃndirea de competenţe pentru lucrul ȋn laboratoarele clinice și să 

asigure bazele ştiinţifice racordate la cerinţele naţionale și internaţionale ȋntr-un laborator de cercetare. 

Conţinutul disciplinei oferă masteranzilor posibilitatea de a acumula cunoştiintele teoretice și practice necesare angajării ȋn laboratoare de 
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cercetare din domeniul biologiei, patologiei celulare, biochimiei, etc. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota finală 

Examen Verificare orală (online) 50% 

Verificarea periodică a utilizarii cunoștiințelor 
insusite la curs  

Teme/Caiet (online) 10% 
10.4 Curs 

Abilitatea de a răspunde unor probleme alcătuite 

pe baza materialului predat 

Referat (online) 
10% 

10.5 Seminar/ 
Laborator 

Verificarea capacităților de la lucra in laboratoare 

științifice 

Probă practică 

 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoasterea a 50% din informația conținută în curs 

• Cunoasterea a 50% din informația de la laborator 

 
Data completării 

 
 

 
 

Semnătura titularului de curs 

 
NUMELE TITULARULUI DE CURS 

 

 
 

Semnătura titularului de seminar 

 
NUMELE TITULARULUI DE SEMINAR 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București 
1.2 Facultatea Biologie 

1.3 Departamentul Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si 

Biofizica 

1.4 Domeniul de studii Biologie  

1.5 Ciclul de studii Master cercetare 

1.6 Programul de studii - Calificarea Biologie medicală  

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei BIOCHIMIE MEDICALĂ COD: BMED 2118 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar  

2.4 Anul de studiu Ii 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 
2.7 Regimul 

disciplinei 
S 

A = discipline de aprofundare   S = discipline de sinteza 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 
4 

din care: 3.2 

curs 
2 3.3 seminar/laborator 2 

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 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 4 

Alte activități...................................  

3.7 Total ore studiu individual 52 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum Biochimie, Vitamine și hormoni, Enzimologie, Metabolism 

4.2 De competențe • cunoștințe privind biochimia proteinelor, lipidelor, glucidelor și acizilor nucleici  

• cunoștințe privind structura și funcțiile hormonilor și elementelor minerale 

• cunoștințe privind enzimele și rolul acestora 

• cunoștințe referitoare la principalele cai metabolice din organismul uman 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. De 

desfășurare a 

cursului 

• Elena Ionică, Marieta Costache, 2004. Biochimie generală, vol. III, Vitamine și elemente 

minerale, Ed. Ars Docendi. 

• Dinischiotu A., Costache M. 2004, Biochimie generală, vol.I, Proteine, glucide si lipide. 

Ed. Ars Docendi 

• Costache M., Dinischiotu A., 2004, Biochimie generală vol II, Acizi nucleici – Structură 

şi organizare, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, România 

• Dinu D. 2003, Enzimologie. Ed. Ars Docendi 

• Mihaela Zauleț, Marieta Costache, 2011, Lucrări practice de Biochimie si biologie 

moleculară, Vol I, Biochimie, Editura Universitatii din Bucuresti 

• R. Caret, K. Denniston, J. Topping, Priciples and applications of inorganic, organic 

&biological chemistry, second edition, WCB/ Mc-Graw – Hil, 1997 
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• M. Bishop, E. Fody, L. Schoeff, 2010, Clinical chemistry. Techniques, principles, 

correlations, sixt edition, Ed. Lippincott, Williams & Wilkins 

• Suport logistic: videoproiector 

5.2. De 

desfășurare a 

laboratorului 

• Manual: Mihaela Zauleț, Marieta Costache, 2011, Lucrări practice de Biochimie si 

biologie moleculara, Vol I, Biochimie, Editura Universității din Bucureşti 

• Georgescu S.E., Costache M. 2010, Lucrări practice – Biochimia acizilor nucleici şi 

biologie moleculară, Ed. Universității din Bucureşti, România, 2010 

• Natalia Roșoiu, 2011, Metode și tehnici de laborator în biochimie, vol. III – Biochimie 

clinică: valoare diagnosticată 

• Reactivi, kituri de determinare a indicatorilor biochimici în diferite stări patologice, 

sticlărie, echipamente de laborator de biochimie 

• Participarea la minim 80% din lucrările de laborator este condiție pentru participarea la 

examen 

• Prezentarea referatului de specialitate - obligatoriu 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
• Capacitatea de a realiza o viziune integrala privind funcționarea 

organismului ca un tot unitar. 

7.2 Obiectivele specifice 

• Capacitatea de a selecta testele de laborator care permit 

diagnosticul pozitiv și diferențial; 

• Capacitatea de a interpreta la nivel molecular mecanismul de 

producere al diferitelor boli. 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observații 
1. Noțiuni introductive de biologie medicală Prelegere frontală, 

dialog, videoproiector 
1 

2. Mediul intern al organismului. Homeostazia. Echilibrul 

hidromineral 

Prelegere frontală, 

dialog, videoproiector 
4 

3. Biochimia și fiziopatologia proteinelor plasmatice Prelegere frontală, 

dialog, videoproiector 
2 

4. Maladiile gastrointestinale Prelegere frontală, 

dialog, videoproiector 
4 

5. Markeri biochimici și moleculari în analiza funcțiilor 

ficatului și a bolilor ficatului 

Prelegere frontală, 

dialog, videoproiector 
2 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m
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et
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• înțelegerea modului de reglare al reacțiilor biochimice din organism și consecințele patologice ale 

dereglării acestora; 

• obținerea și interpretarea rezultatelor analitice determinate în laboratoarele clinice; 

• dezvoltarea gândirii logice și critice; 

• organizarea de experimente chimice și biologice; 

• dexteritate practică, inițiativă, pricepere, iscusință, siguranță și independență în realizarea 

protocoalelor de laborator; 

• capacitatea de a efectua teste de laborator și manipula corect probele biologice; 

 

C
o
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p
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țe

 

tr
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• utilizarea noțiunilor teoretice în rezolvarea problemelor practice 

• dezvoltarea capacității de interpretare a datelor pe baza relațiilor de cauzalitate, și a 

interconexiunile cu alte specializări; 

• dezvoltarea spiritul de echipă, prin includerea studenților în grupuri de lucru; 

• utilizarea terminologiei specifice disciplinei; 

• dezvoltarea capacității de reflecție critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire 

profesională în raport cu standardele profesiei; 

• abilitatea de a înțelege și comunica informațiile și ideile prezentate verbal sau în scris. 

• respectarea principiilor de etică profesională. 
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6. Markeri biochimici și moleculari în analiza funcțiilor 
pancreasului și a bolilor pancreasului 

Prelegere frontală, 
dialog, videoproiector 

2 

7. Markeri biochimici și moleculari în analiza funcțiilor 

plămânilor și a bolilor plămânilor 

Prelegere frontală, 

dialog, videoproiector 
4 

8. Markeri biochimici și moleculari în analiza funcțiilor renale 

și a bolilor rinichilor 

Prelegere frontală, 

dialog, videoproiector 
3 

9. Markeri biochimici și moleculari în analiza funcțiilor 

mușchilor și a bolilor sistemului muscular 

Prelegere frontală, 

dialog, videoproiector 
2 

10. Markeri biochimici și moleculari în analiza funcției cardiace 

și a bolilor inimii 

Prelegere frontală, 

dialog, videoproiector 
2 

11. Markeri biochimici și moleculari în analiza homeostaziei 

osoase și a bolilor țesutului osos 

Prelegere frontală, 

dialog, videoproiector 
2 

 

8.2 Laborator Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observații 
1. Pregătirea probelor biologice pentru analiza biochimică și 

moleculară – distrofii musculare 
Lucrare de laborator 2 

2. Extracția ADN și ARN din probe biologice – distrofii 

musculare 
Lucrare de laborator 2 

3. Evidențierea expresiei proteinelor musculare prin tehnici de 

imunohistochimie/ imunofluorescență 
Lucrare de laborator 4 

4. Evidențierea expresiei proteinelor musculare prin tehnica 

Western Blot 
Lucrare de laborator 4 

5. Evidențierea polimorfismului genetic prin tehnica PCR - 

RFLP 
Lucrare de laborator 2 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

• efectuarea analizelor specifice laboratoarelor de biochimie, genetică, biologie moleculară; 

• analiza și Interpretarea rezultatelor obținute în urma analizelor efectuate la analizoare automate; 

• optimizarea/ dezvoltarea metodologiilor de analiză 

• conceperea și elaborarea procedurilor de testare; 

• identificarea și soluționarea problemelor critice/artefactelor experimentale; 

• identificarea nonconformităților și întreprinderea de măsuri corective; 

• înțelegea și comunicarea informațiilor și a ideilor prezentate verbal sau în scris 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 

Capacitatea de a sintetiza informația 

prezentată la curs şi a da răspunsuri 
concise 

Evaluare pe parcurs 

prin teste tip grilă 
(online) 

80% 

10.5 Laborator 

Evaluarea capacității de înțelegere a 

principiilor metodelor realizate în 

laborator şi a capacității de interpretare a 

rezultatelor experimentale 

Colocviu de 

laborator 

(online) 

20% 

10.6 Standard minim de performanță 

• Prezență minim 75% la cursuri și 100% la laborator 

• Cunoașterea a 50% din informația conținută în curs 

• Cunoașterea a 70% din informația de la laborator 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laborator 

11.09.2019   
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FIŞA  DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea BIOLOGIE 

1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL DE ANATOMIE, FIZIOLOGIE ANIMALĂ 

ȘI BIOFIZICĂ 

1.4 Domeniul de studii BIOLOGIE  

1.5 Ciclul de studii MASTER CERECTARE 

1.6 Programul de studii - Calificarea BIOLOGIE MEDICALĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ COD: BMED1106 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de laborator/ seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei DO 

2.8 Tipul disciplinei: DS 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 

E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 

V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 

 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 
  SP - stagiu de practică 

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

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

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

Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activități:  

3.7 Total ore studiu individual 36 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Numărul de credite 2 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competențe 
Gândire logică și argumentare 

Abilitatea de a înțelege și comunica informațiile și ideile prezentate verbal sau în scris 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului 
Sală de curs dotată cu laptop/ calculator (Power Point, Word, aplicații multimedia) 

conectat la rețea (internet), videoproiector, ecran de proiecție și software adecvat 

5.2. De desfășurare a seminarului 
Sală de curs dotată cu laptop/ calculator (Power Point, Word, aplicații multimedia) 

conectat la rețea (internet), videoproiector, ecran de proiecție și software adecvat 

 

6. Competențele specifice acumulate 
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7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea de comportamente și atitudini adecvate din punct de vedere etic și deontologic în muncă în 
laboratorul clinic/ medical 

7.2 Obiectivele specifice 

1. deprinderea noțiunilor de bază ale deontologiei 

2. cunoașterea normelor explicite (texte cu valoare normativă) sau implicite (cutume, practici) care 
reglementează conduita academică a muncii intelectuale a absolvenților în activitățile desfășurate 

în laboratoarele clinice/ medicale 
3. înțelegerea normelor (rațiunea lor, specificitatea în raport cu normele altor instituții similare, 

corelarea lor cu alte norme deontologice etc.) 

4. asimilarea normelor (raportarea lor nemijlocită la activitatea desfășurată de către fiecare dintre 
absolvenți în laboratoarele clinice/ medicale) 

5. asumarea acestora în activitatea desfășurată în laboratorul clinic/ medical 

6. însușirea bunelor practici de conduită intelectuală 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore/Observații 
1. Principii și reguli morale din domeniul biomedical (prezentarea 

contextului și relevanța normelor de etică) 
Prelegere, discuție 2 ore 

2. Teorii etice care vizează domeniul biomedical (Principiismul) Prelegere, discuție 1 ore 

3. Aspecte legale și etice internaționale în domeniul biochimiei clinice 
aplicate 

Prelegere, discuție 2 ore 

4. Aspecte etice și legale naționale în domeniul biochimiei clinice 

aplicate 
Prelegere, discuție 1 ore 

5. Consimțământul informat (secțiunile care vizează colectarea, 
depozitarea și utilizarea materialelor biologice) 

Prelegere, discuție 1 ore 

6. Aspecte etice care vizează producerea, interpretarea și raportarea 
datelor de laborator 

Prelegere, discuție 1 ore 

7. Protecția datelor cu caracter personal Prelegere, discuție 1 ore 

8. Proprietatea materialelor biologice colectate (celule, țesuturi etc) Prelegere, discuție 1 ore 

9. Integritatea în profesia de biochimist clinician Prelegere, discuție 2 ore 

10. Etica cercetării (falsificarea și fabricarea datelor, raportarea eronată a 

datelor) 
Prelegere, discuție 2 ore 

Bibliografie 
1. Ghidul de Etică al Asociației Americane de Chimie Clinică (https://www.aacc.org/membership/ethic-guidelines); 

2. Codul de Etică al Societății Americane de Științe Clinice de laborator (https://www.ascls.org/about-us/code-of-ethics); 
3. ISO 15189:2012 (https://www.iso.org/standard/56115.html); 

4. Codul de la Nuremburg; 
5. Declarația de la Geneva; 

6. Declarația de la Helsinki; 

7. Raportul Belmont; 
8. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. Oxford University Press, USA 

9. Ghidul Internațional de Etică pentru cercetarea biomedicală care implică subiecți umani (https://cioms.ch/wp-
content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf) 

10. GDPR 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC); 

11. Directiva UE privind standardele de calitate și siguranță pentru donarea, procurarea, testarea, procesarea, prezervarea, depozitarea și 

distribuirea țesuturilor și celulelor umane (2004/23/EC (https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:102:0048:0058:en:PDF); 

8.2 Seminar/ Laborator Metode de predare Nr. Ore/Observații 
1. Concepte privind etica profesiei (drepturi, obligații, datorii, principii, 
valori, reguli, proceduri, temeiuri) 

Dezbatere, discuție, analiza unor 
cazuri 

1 ore 

6.1. Competențe 
profesionale 

• Capacitatea de a aplica normele existente în colectarea și procesarea datelor pe parcursul unei analize în 

laboratoarele clinice/ medicale 

• Capacitatea de utilizare corectă a surselor de informare în elaborarea unor metode de laborator și 

interpretarea rezultatelor analizelor clinice/ medicale 

• Capacitatea de realizare corectă din punct de vedere metodologic și deontologic a analizelor de laborator 

specifice laboratorului clinic/ medical 

• Capacitatea de redactare corectă a unui raport prin respectarea principiilor de etică sau/ și de integritate  

• Capacitatea de a participa eficient în munca de echipă în activități de analiză/ cercetare 

6.2. Competențe 

transversale 

• Dezvoltarea de către studenți a unei culturi a responsabilității în munca intelectuală 

• Manifestarea de către studenți de solidaritate, reactivitate și suport pentru consolidarea integrității 

academice și la locul de muncă 

• Comunicare scrisă și verbală 

• Muncă în echipă 

• Interogare platforme științifice 
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1. Exemple de încălcare a Principiului Binefacerii în domeniul 
biochimiei clinice aplicate 

Dezbatere, discuție, analiza unor 
cazuri 

1 ore 

2. Exemple de încălcare a Principiului Nefacerii-Răului în domeniul 

biochimiei clinice aplicate 

Dezbatere, discuție, analiza unor 

cazuri 
1 ore 

3. Exemple de încălcare a Principiului Autonomiei în domeniul 

biochimiei clinice aplicate 

Dezbatere, discuție, analiza unor 

cazuri 
1 ore 

4. Exemple de încălcare a Principiului Dreptății în domeniul biochimiei 
clinice aplicate 

Dezbatere, discuție, analiza unor 
cazuri 

1 ore 

5. Cazuri și Exemple de administrare inadecvată a procesului de obținere 
a consimțământului informat 

Dezbatere, discuție, analiza unor 
cazuri 

1 ore 

6. Consecințe privind administrarea datelor cu caracter personal 
Dezbatere, discuție, analiza unor 

cazuri 
1 ore 

7. Relația cu șefii și colegii de laborator, diseminarea unor informații 
privilegiate 

Dezbatere, discuție, analiza unor 
cazuri 

1 ore 

8. Conflictul de interese 
Dezbatere, discuție, analiza unor 
cazuri 

1 ore 

9. Caracterul integru și avertizorii de integritate 
Dezbatere, discuție, analiza unor 

cazuri 
1 ore 

10. Interacțiunea cu cercetătorii (exemple din etica cercetării) 
Dezbatere, discuție, analiza unor 
cazuri 

1 ore 

11. Informațiile genetice 
Dezbatere, discuție, analiza unor 
cazuri 

1 ore 

12. Dileme etice în activitatea clinică de laborator - I 
Dezbatere, discuție, analiza unor 

cazuri 
1 ore 

13. Dileme etice în activitatea clinică de laborator - II 
Dezbatere, discuție, analiza unor 

cazuri 
1 ore 

Bibliografie 
1. Bruns, DE, Burtis CA, Gronowski AM, McQueen MJ, Newman A, Jonsson JJ. Variability of ethics education in laboratory medicine 

training programs: results of an international survey. Clin Chim Acta;442:115-118; 2015 
2. Allen MJ, Powers MLE, Gronowski KS, Gronowski AM. Human tissue ownership and use in research: What laboratories and 

researchers should know. Clin Chem;56:1675-1682; 2010 
3. Charo RA. Body of research--ownership and use of human tissue. N Eng J Med;355:1517-19; 2006 
4. vanDiest PJ. No consent should be needed for using leftover body material for scientific purposes. BMJ;325:648-651; 2002 

5. Bathe OF, McGuire AL. The ethical use of existing samples for genome research. Genetics in Medicine;11:712-715; 2009 
6. Wu, Alan H. B. The Hidden Assassin: When Clinical Lab Tests Go Awry. Arborwood, 2014; 

7. Mcqueen, Matthew J. Ethics and laboratory medicine. Clinical chemistry, 36.8: 1404-1407; , 1990 
8. Fletcher, Lucy, and Paul Buka. A legal framework for caring: an introduction to law and ethics in health care. Macmillan 

International Higher Education, 1999; 

9. Ashcroft, Richard Edmund, et al., eds. Principles of health care ethics. John Wiley & Sons, 2007; 
10. McGee, Glenn. Bioethics for beginners: 60 Cases and Cautions from the Moral Frontier of Healthcare. John Wiley & Sons, 2012; 

11. Crigger, Bette-Jane. Cases in bioethics: selections from the Hastings Center Report. St. Martin's Press, 1993; 
12. Kerridge, Ian, Michael Lowe, and Cameron Stewart. Ethics and law for the health professions. Sydney: Federation Press, 2009; 
13. Willmott, Chris, and Salvador Macip. Where Science and Ethics Meet: Dilemmas at the Frontiers of Medicine and Biology. ABC-

CLIO, 2016. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
Cursul are un conținut similar cursurilor din alte universități europene care abordează această problematică. 

Cursul și lucrările practice sunt în acord cu European Syllabus și evoluția metodologiilor și tehnologiilor moderne care stau la baza 
evaluărilor moleculare care se realizează în laboratorul clinic și prin conținutul său urmărește armonizarea cu cerințele Uniunii Europene 
privind formarea specialiștilor Biochimiști clinicieni. De asemenea cursul este în acord cu nivelul de pregătire al studenților.  

Cursul și lucrările practice de laborator sunt fundamentale pentru dezvoltarea competențelor profesionale necesare absolvenților în diverse 
laboratoare clinice/ medicale și de cercetare de profil. Astfel absolvenții: vor dobândi competențe în: 

• Demonstrează un comportament etic și profesional.  

• Ilustrează comportamentul etic și profesional prin aderarea la politicile prezente în laborator, codurile vestimentare, regulile și 

reglementările generale  

• Demonstrează respect și abilități interpersonale adecvate cu colegii și instructorii 

• Demonstrează o etică pozitivă în echipă, fiind dispus să asiste și să coopereze cu alții. 

• Demonstrează onestitate și integritate și respectă codul de etică în laboratoarele clinice/ medicale/ criminalistică.  

• Demonstrează angajament față de profesia de biochimist clinician.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota finală 
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-cunoașterea terminologiei de specialitate şi 
utilizarea ei adecvat în context 

-însușirea problematicii tratate  

-capacitatea de a sintetiza informațiile şi a le 
transpune în text într-o manieră corectă, logică şi 

coerentă 

10.4 Curs 

-capacitatea de a da răspunsuri corecte, concise şi 
adecvate la întrebări din tematica predată 

Verificare pe parcurs 30% 

10.5 Seminar/ 

Laborator 
Prezentare eseu cu tema impusă Prezentare eseu 70% 

10.6 Standard minim de performanță 
Prezență la minim 75% la cursuri și  90% din seminarii 

Cunoașterea conținutului de bază privind etica și integritatea academică 

 
Data completării 

 
24.09.2019 

 

 

Semnătura titularului de curs 

 
 

 

 

Semnătura titularului de seminar 

 
 

 

 

 



Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de Biologie    
Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica    
Master profesional de Biologie Medicala               
    
    

   
    

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București 

1.2 Facultatea Biologie 

1.3 Departamentul Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizică 

1.4 Domeniul de studii Biologie  

1.5 Ciclul de studii Master Profesional 

1.6 Programul de studii - Calificarea Biologie Medicala – Masterand  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Anatomie si elemente de 
patologie tumorala 

COD: BMED1104 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar  

2.7 Regimul 

disciplinei 
DO 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 
2.6 Tipul de 

evaluare 
E 

2.8 Tipul 

disciplinei 
DCA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 

E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 
V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 

 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 

  SP - stagiu de practică 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 
5 

din care: 3.2 
curs 

2 3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

70 
din care: 3.5 
curs 

28 3.6 seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 10 

Examinări 10 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 80 

3.9 Total ore pe semestru 70 

3.10 Numărul de credite 5 

 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Promovarea examenelor din  ciclul Licenta  ce vizeaza aspectele de structura 



Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de Biologie    
Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animala si Biofizica    
Master profesional de Biologie Medicala               
    
    

   
    

 

(Anatomie si igiena omului, Histologie)  precum si aspectolor fiziologice 

(Fiziologie), a examenelor  ce vizeaza mecanismele patogenice si patologia 
celulara 

4.2 De competenţe Cunoasterea apectelor   de patologie generala, a mecanismelor patofiziologice, 
a aspectelor de patologie celulara. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului • Sala de desfasurare a cursului, videoproiector, laptop 

5.2. De desfăşurare a laboratorului 
• Laborator de desfasurare  a lucrarilor practice,  materiale 

didactice pt studiul aspectelor de anatomie (oase, preparate 

macroscopice, mulaje), microscoape, preparate microscopice 

 

 

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

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

• Competenţe profesionale: 

• Capacitatea de intelegere a principiilor biologice care caracterizeaza anatomia ca domeniu 
si anatomia umana, in special 

• Cunoaşterea aprofundată a aspectelor  de anatomie functionala a organelor si sistemelor de 
organe  

• Capacitatea de  a corelare aspectelor structurale ale organelor  cu  aspectele morfologice 

caracteristice patologiei tumorale benigne si maligne 

• Cunoasterea nomenclaturii  patologiei tumorale si a criteriilor care se aplica in clasificarea 

tumorilor  

•  Abilitatea de a  interpretare/stabili corelatii intre criterii de clasificare si gradare tumorala 

• Capacitatea de a intelege potentialul, semnificatia clinica precum si limitarile fiecarui 

criteriu de clasificare tumorala 

• Abilitatea de a analiza preparate microscopice, de a identifica  modificarile morfologice 

caracteristice proceselor tumorale benigne si maligne, de a determina modificarile 

celulelor tumorale benigne si maligne in comparatie cu celulele normale 

• Dezvoltarea abilitatii de parcurge  articole stiintifice  ce contin metode avansate  de 
identificare a tipului tumoral si  stabilire a evolutiei procesului tumoral, cu scopul aplicarii 

in clinica/cercetare 

• Capacitatea de a analiza cantitativ si calitativ aspecte  ce privesc morfologia generala a 

organului, arhitectura tesutului afectat, precum si aspetele celulare si de a corela rezultatele 
obtinute cu date  furnizate de literatura de specilitate 
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• Competente transversale: 

• Capacitatea de a se organiza  si de a utiliza eficient timpul de lucru in laborator 

• Capacitatea de a se autoanaliza  si autoevalua corect, capacitatea  de a stabili relatii 

colegiale  cu importanta in eficientizarea lucrului in echipa 

• Dezvoltarea capacitatii de a se autoinstrui, de a gandi independent, de a-si utiliza abilitatile  

in gestionarea problemelor 

• Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor 

instituţii 

• Respectarea principiilor de etica in clinica 
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7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Pregatirea in domeniul biomedical care vizeaza aspectele de 
morfopatologie tumorala corelat cu anatomia functionala a 

organului sau sistemului afectat, pregatire dedicata 
absolventilor  programelor de licenta Biologie, Biochimie, 

Biotehnologie, Biofizica, Fizica Medicala, Medicina, 

Medicina veterinara, Farmacie, in scopul intelegerii 

principiilor si a metodelor utilizate in laboratoare clinice 

7.2 Obiectivele specifice 

• Dobandirea de  cunostiinte  si intelegerea  notiunilor de 

anatomie a organelor si sistemelor de organe 

• Dobandirea de abilitati in corelarea aspectelor de anatomie 

functionala cu cele de patologie tumorala benigna si 
maligna 

• Dobandirea de cunostinte privind analiza de imagini de 
microscopie optica, de imunohistochimie si interpretarea 

modificărilor morfologice ale celulelor tumorale în scopul 
corelarii acestora cu aspecte moleculare implicate in 

tumorigeneza 

• Dobandirea cunostiintelor si abilitatilor pentru lucrul in 

laboratoarele clinice 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 

1.  Notiuni generale de anatomie functionala si de 
morfopatologie tumorala (planuri, terminologie, 

anatomie imagistica, aspecte macroscopice si 
microscopice tumorale ((Histopatologie, IHC) 

Discutie interactiva, 

stabilirea obiectivelor 

comune, discutii 

despre oportunitati de 

lucru in laboratoarele 

clinice in domeniu 

2 

2. Aspecte  de structurale si functionale ale 

sistemului tegumentar.  Starea de boala. Proces 

patologic – definitie, exemple, mecanisme 

patogenice 

2 

 

3. Aspecte de anatomie si patologie a sistemului 

osos. Modificari celulare reactive, calitative si 

cantitative.   

         2 

4. Sistemul muscular. Nomenclatura si criterii de 
clasificare  tumorale. Epidemiologie tumorala 

2 

5. Sistem nervos – maduva spinarii, nervi spinali.  
Expunerea ipotezelor cancerizarii  

2 

6. Sistem nervos – encefalul, nervi cranieni.  
Interpretarea ipotezelor cancerizarii  

2 

7. Sistemul nervos vegetativ. Consecinte locale  si 
generale ale prezentei tumorilor. 

2 

8. Aspecte de anatomie functionala ale sistemului 
endocrin. Transformarea maligna – proces 

Prelegere,  

Dezbaterea, 

Problematizarea, 

Stimularea dialogului 

profesor-student 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 2 
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multistadial; Etapele procesului de transformare 

maligna 

9. Aspecte de anatomie si patologie ale sistemului 

endocrin.   Criterii morfologice de caracterizare si 
a tumorilor benigne si maligne 

2 

10. Analizatorii – aspecte de anatomie functionala. 
Criterii morfologice de clasificare a tumorilor 

maligne.  

2 

11. Sistemul cardiovascular. Stabilirea gradului de 

transformare maligna; stabilirea semnificatiei 
prognostice a gradarii tumorale. Corelatii 

stadializarea – gradare tumorala 

2 

12. Sistemul respirator. Criterii moleculare de 

clasificare a tumorilor maligne 
2 

13. Sistemul digestiv. Criterii genetice de clasificare a 

tumorilor maligne. Fenotipul metabolic al 
celulelor maligne. 

2 

14. Aspecte de anatomie functionale ale sistemului 

genital si urinar. Cancerizare chimica 

 

 
Prelegere,  

Conversatie euristica 
Problematizarea, 

Stimularea dialogului 
profesor-student, 

Prezentare ppt 

2 

Bibliografie 

Marcu - Lapadat M, 2005, Anatomia omului, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005 

Marieb E., 1998,  Human Anatomy &Physiology, Addison-Wesley 
Kerr J.B., 2010, Functional Histology, Elsevier, Australia 

Paulsen D.F., 2010, Histology and Cell Biology, Examination and Board Review, The McGraw- Hill 

Companies. Inc. 

Georgescu D., Comisel V., Enachescu F., 200, Oncobiologie, Ed. Ars Docendi, Bucuresti 

Moraru I, 1980, Anatomie patologica, Ed. Medicala, Bucuresti  

8.2 Laborator Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 

1. Procese patologice  - inflamatia, hipoxia, neoplazia; 

procese de cicatrizare. Informarea privind navigarea pe 

internet (site-uri de specialitate).  
3 

2. Osteologie -  coloana vertebrala. Tumori benigne 

tegumentare. Propuneri de referate. 
3 

3. Osteologie - neurocraniu. Tumori maligne tegumentare 3 

4. Osteologie - viscerocraniu. Tumori benigne si maligne 

ale glandei mamare 
3 

5. Osteologie - schelet apendicular. Tumori osoase.  

 

Conversatie 

Activitati de laborator 

individuale 

Observatie 

Descriere, 

 prezentare ppt 

3 

6. Sistem muscular – musculatura striata superficiala. 
Tumori musculare 

3 
 

7. Sistem nervos central – morfologie. Tumori gliale. 
Neuroblastoame 

3 

8. Sistem respirator si cardiovascular. Tumori pulmonare  3 

9. Sistem digestiv. Tumori ale sistemului digestiv 3 

10. Sistem urinar. Tumori ale sistemului urinar si genital 

 
Conversatie 

Activitati de laborator 

individuale 

Observatie 

Descriere 

  3 
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11. Citologie cervico-vaginala. Sistem Babes Papanicolau. 

Tip I, II,  
3 

12. Citologie cervico-vaginala. Tipul III 3 

13. Citologie cervico-vaginala. Tipul IV si V  3 

14. Dezbateri pe baza referatelor 

 

3 
Bibliografie 

Ross M.H., Pawlina W., 2011, Histology: Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology, 

Sixth edition. Lippincott William&Wilkins 

Georgescu D., 2000,  Citologie exfoliativa cervico-uterina, Ed. Ars Docendi, Bucuresti 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

• Continutul disciplinei “Anatomie si patologie tumorala” vizeaza  cerintele pentru dobandirea 

competentelor necesare in laboratoarele de analize de laborator, cerinte solicitate de Ordinul  

Biologilor, Biochimistilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania 

• Continutul disciplinei asigura pregatirea teoretica si practica necesara angajarii in laboratoare 
clinice nationale si internationale  

• Continutul disciplinei  sustine orientarea profesionala a masteranzilor gratie vizitelor realízate in 
laboratoarele clinice si de cercetare partenere 

• Continutul disciplinei este faciliteaza, prin modul in care este structurat, dobandirea  de 
competente necesare in laboratoarele clinice, de asemenea, asigura bazele stiintifice  in acord cu 

standardele nationale si internationale intr un laborator clinic 

• Continutul disciplinei ofera masteranzilor posibilitatea de a a acumula cunsotiintele teoretice si 

practice necesare angajarii  in laboratoarele de cercetare din domeniul biologiei, patologiei si 
citologiei tumorale, biochimiei etc.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

Examen 

10.4 Curs Verificarea perioadica a utilizarii 
cunostintelor insusite la curs 

Verificare scrisa 
Teme/seminar 

(online) 

50% 
10% 

 Abilitatea de a raspunde  unor 
probleme alcatuite pe baza 

materialului predat 

 
Referat 

(online) 

10% 

10.5 Laborator 
Verificarea capacitatilor de a lucra in 

laboratoare  clinice 
Proba practica 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Cunoasterea a 50% din informația conținută în curs 

• Cunoasterea a 50% din informația de la laborator 

 

Data completării         Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de laborator 
    01.04.2019                 

                                                                                                 

Data avizării în departament                                           Semnătura directorului de departament 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București 
1.2 Facultatea Biologie 
1.3 Departamentul Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizică 
1.4 Domeniul de studii Biologie  
1.5 Ciclul de studii Master profesional  
1.6 Programul de studii - Calificarea Biologie Medicală - Masterand 

 
2. Date despre disciplină 

 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

Analiza statistica a datelor 
biomedicale 

COD: BMED 2221 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 
2.7 Regimul 

disciplinei 
DA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 
E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 
V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 
  SP - stagiu de practică 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 
5 

din care: 3.2 
curs 

2 3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

50 
din care: 3.5 
curs 

20 3.6 seminar/laborator 30 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu individual 114 
3.9 Total ore pe semestru 150 
3.10 Numărul de credite 6 

 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Operare pe calculator 
4.2 De competenţe Functii matematice elementare 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului 
• Cursul se va desfășura în laboratorul de bioinformatică unde 

studenții vor avea acces la calculatoare 

5.2. De desfăşurare a laboratorului 

• Lucrările practice se desfășoară în laboratorul de 
bioinformatică iar studenții vor avea acces la calculatoare 
pentru a lucra în programele specifice ( R, jamovi, JASP. 
OpenStat, PSPP. DataPlot,  etc.) de statistica 

• Suport logistic (minimum 7 calculatoare cu sistem de 
operare Windows 10) si Ubuntu, acces la Internet  

• Participarea obligatorie a studenților la minim 80% din 
seminarii 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Biostatistica este un instrumente esenţial de lucru pentru 
practicianul din domeniul biomedical modern.  
• Obiectivul principal al acestei discipline îl constituie 

familiarizarea studenţilor cu metode moderne de 
biostatistica, în scopul utilizarii eficiente si automatizate a 
unor protocoale cu aplicaţii în planificarea analizelor de 
laborator şi prelucrarea rezultatelor obținute 

7.2 Obiectivele specifice •  
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 
1. Mediul laboratorului clinic si de cercetare medicala. 

Proceduri pentru analiza datelor biologice. Distributii.  
Învățare problematizată. 
Simulare 2 

2. Planificarea studiilor de cercetare clinica. Protejarea 
subiectilor. Colectarea, validarea si analiza datelor 

Învățare problematizată. 
Simulare 2 

3.  Dezvoltarea de medicamente. Studii preclinice, fazele Învățare problematizată. 
Simulare 2 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 • capacitatea de rezolvare a problemelor complexe în analiza și interpretarea datelor 
obținute în activitatea de laborator clinic 

• capacitatea de a formula o ipoteză statistică pe baza unei ipoteze logice (științifice) 
• capacitatea de a alege și utiliza cele mai potrivite metode statistice în funcție de natura 

datelor disponibile 
• aplicarea metodelor biostatistice în rezolvarea problemelor practice 
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• abilitatea de comunicare in scris utilind tehnologia informatiei 
• dezvoltarea capacităţii de a aborda probabilistic fenomenele și procesele naturale ce se 

manifestă cu o mare variabilitate 
• utilizarea cunoștințelor de analiză biostatistica în contexte noi 
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studiilor clinic 
4. Intervale de confidenta.  Învățare problematizată. 

Simulare 2 

5. Incidenta si prevalenta in datele epidemiologice. Rate de 
incidenta, erori standard. Compararea a doua populatii 

Învățare problematizată. 
Simulare 2 

6. Absenta efectului in date. Bioechivalenta, efect 
terapeputic echivalent sau absenta efectelor nocive 

Învățare problematizată. 
Simulare 2 

7.  Absenta efectului in date. Bioechivalenta, efect 
terapeputic echivalent sau absenta efectelor nocive  

Învățare problematizată. 
Simulare 2 

8. Regresie si corelatie. Tipuri de analiza de regresie Învățare problematizată. 
Simulare 2 

9. Regresia liniara. Cind se aplica, numar de date, 
semnificatie. 

Învățare problematizată. 
Simulare 2 

10. Regresia multipla.Pregatirea datelor, semnificatia 
rezultatelor. Sinergie si coliniaritate. Numar de subiecti 
necesari pentru regresia multipla. 

Învățare problematizată. 
Simulare 2 

11.  Regresia logistica. Aplicabilitate, interpretarea 
rezultatelor. Tipuri si dimensiunni de date 

Învățare problematizată. 
Simulare 2 

12. .Regresie Poisson pentru evenimente rare, regresie 
neliniara 

Învățare problematizată. 
Simulare 2 

Bibliografie: 

1. “Biostatistics For Dummies”  John Pezzullo  
2. “Introduction to Biostatistics” (http://users.stat.ufl.edu/~winner/sta6934/st4170_int.pdf ) 

8.2 Laborator Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 
1. Notatii si formule matematice; siruri de date 

Probabilitati. estimarea ipotezei. Statistica 
nonparametrica  

Învățare problematizată. 
Simulare. 3 

2. Programe gratuite si comerciale de statistica pe 
calculatorul personal, tablete si telefoane mobile. 
Statistica pe Internet 

Învățare problematizată. 
Simulare.  3 

3. Inregistrarea in calculator a datelor. Niveluri ale 
masuratorilor. Titpuri de date, definire campurilor si 
introducere in baza de date. Metadate 

Învățare problematizata. 
Simulare.  3 

4. Sumarizarea si reprezentarea grafica. Date categoriale, 
variabile numerice, tabele, grafice 

Învățare problematizată. 
Simulare.  3 

5. Acuratete si precizie. Determinarea erorilor standard. Învățare problematizată. 
Simulare.  3 

6. Propagarea erorilor in expresii matematice simple. 
Expresii matematice mai complicate. Utilitare pe 
Internet 

Învățare problematizată. 
Simulare.  3 

7. Compararea valoriilor medii intre grupuri. 
Identitifcarea3testelor si pregatirea datelor. Estimarea 
dimensiunii esantionului 

Învățare problematizată. 
Simulare.  3 

8. Compararea proportiilor si analiza "cross-Tabulation"; 
teste Pearson chi-square si Fisher. Testele Mantel-
Haenszel si  Kendall tau  

Învățare problematizată. 
Simulare.  3 

9. Analiza datelor de supravietuire. Tabelari si reprezentari Învățare problematizată. 3 
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grafice. Metoda Kaplan-Meier. Compararea timpilor de 
supravietuire.  

Simulare.  

10. Regresia de supravietuire  Învățare problematizată. 
Simulare.  3 

11. Distribuitiile random, uniforma, normala, log-normala, 
binomiala, Poisson, exponentiala, Weibull, Student t, 
Chi-Square, Fisher F 

Învățare problematizată. 
Simulare.  2 

12. Estimari rapide ale numului de subiecti pentru diverse 
teste statistice. Ajustarea marimii grupurilor si atribuirea 

Învățare problematizată. 
Simulare.  3 

Bibliografie: 

1. Programe de statistica (http://statpages.info/javasta2.html) 
2. Introduction to Biostatistics (https://github.com/fonnesbeck/Bios6301) 
3. Biostatistics for Biomedical Research (https://github.com/harrelfe/bbr) 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Cursul are un conținut similar cursurilor din alte universități europene care abordează această 
problematică. 
Cursul și lucrările practice de laborator sunt fundamentale pentru dezvoltarea competențelor 
profesionale necesare absolvenților în diverse laboratoare clinice/ medicale și de cercetare de profil și 
vizează aspecte practice legate de analiza a datelor, având un caracter eminamente aplicativ. Astfel 
absolvenții dobândesc competențe privind: 
• Planificarea, colectarea datelor 
• Erori si propagarea erorilor 
• Utilizarea programelor si serviciilor de pe Internet pentru prelucrarea statistica a datelor medicale 
• Tablelarea si reprezentarea grafica a datelor 
• Prelucrari statistice ale datelor epidemiologice 
• Interpretarea rezultatelor statistice in proiectarea de medicamente 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 
Corectitudinea cunoştinţelor 

10.4 Curs Capacitatea de a opera cu cunoştinţe intelectuale 
complexe interdisciplinare 

Examen scris 40% 

Capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor 
10.5 Laborator Capacitatea de analiză de interpretare corecta si 

rapida 
Proba practică 60% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Nota 5 La examenul scris 

Nota 5 la proba practică 
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Data completării         Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de laborator 
    1.04.2019                 

 
Data avizării în departament                                           Semnătura directorului de departament 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București 
1.2 Facultatea Biologie 
1.3 Departamentul Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizică 
1.4 Domeniul de studii Biologie  
1.5 Ciclul de studii Master Profesional 
1.6 Programul de studii - Calificarea Biologie Medicala – Masterand  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul calităţii în 

laboratorul clinic 

COD:BMED2222 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar  

2.7 Regimul 
disciplinei 

DO 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 

2.8 Tipul 
disciplinei 

DCA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 
E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 
V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 
  SP - stagiu de practică 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 
5 

din care: 3.2 
curs 

2 3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

50 
din care: 3.5 
curs 

20 3.6 seminar/laborator 30 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat 10 
Examinări 10 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 80 
3.9 Total ore pe semestru 50 
3.10 Numărul de credite 6 

 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  
4.2 De competenţe  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului • Sala de desfasurare a cursului, videoproiector, laptop 

5.2. De desfăşurare a laboratorului • Laborator de desfasurare  a lucrarilor practice,  materiale 
didactice 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nt
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Competenţe profesionale: 
• Capacitatea de analiză şi sinteză, bazată pe utilizarea unor metode ştiinţifice riguroase şi a 

tuturor resurselor de informaţie în orice context profesional şi social. 
• Utilizarea adecvată a cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor practice de muncă în 

laborator. 
• Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea 

rezultatelor, elaborarea protocoalelor pentru analize 
• Obținerea și interpretarea rezultatelor analitice determinate în laboratoarele clinice 
• Aplicarea riguroasă a metodelor şi tehnicilor de investigare calitativă şi cantitativă  
• Utilizarea prevederilor legislative în managementul şi asigurarea calităţii laboratoarelor de 

analize clinice. 
• consultanță pentru alți profesioniști din domeniul sănătății, cum ar fi: medici de laborator, 

medici generaliști, medici specialiști și asistenți medicali de laborator 
• integritate profesională 
• nivel ridicat de autonomie 
• nivel ridicat de autoritate 
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e 
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Competente transversale: 
• documentarea, analiza și integrarea datelor din literatura de specialitate specifice 

managementului de laborator 

• utilizarea noțiunilor teoretice în  rezolvarea problemelor practice 

• capacitatea de rezolvare a problemelor complexe în analiza datelor de laborator 

• adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare 

• capacitate de integrare în echipe multidisciplinare 

• capacitate de organizare și eficiență în gestionarea activitățile desfășurate 
înțelegerea și integrarea principiilor de moralitate necesare adoptării și menținerii unui 
comportament etic în laboratoarele clinice 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Asigurarea bazei teoretice şi practice necesare achiziţionării şi 
aprofundării cunoştinţelor necesare privind principiile şi 
fundamentele de bază privind managenmentul calităţii în 
laboratorul clinic  

7.2 Obiectivele specifice 

• Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor de asigurare şi 
controlul calităţii. 

• Operarea cu noţiuni specifice standardelor naţionale şi 
internaţionale care reglementează cerinţele pe care 
laboratoarele clinice trebuie să le îndeplinească  

• Operarea cu noţiuni specifice unor standarde interconexe 
(ISO 3534-1:1996 (statistică); ISO 5752-1:1997 şi ISO 
5752-2:1997 (exactitate); ISO 8466-1:1999 şi ISO 8466-
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2:1999 (etalonarea şi evaluarea metodelor de analiză şi 
estimarea caracteristicilor de performanţă, funcţii liniare 
şi neliniare de etalonare). 

• Aplicarea cunoştinţelor legate de principalele etape 
necesare în abordarea strategică a unui management al 
calităţii bazat pe eficacitatea acţiunilor întreprinse pentru 
atingerea excelenţei. 

• Aplicarea cunoştinţelor legate de aspectele 
tehnice/instrumentale ale calităţii care să asigure 
conformitatea încercărilor cu specificaţiile referenţialelor 
de specialitate 

• Utilizarea cunoştinţelor teoretice şi practice pentru a 
aduce contribuţii la acreditarea laboratorului deservit. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 

1 

Prezentarea conţinutului educaţional ce va fi parcurs 
pe durata desfăşurării cursului. Stabilirea 
modalităţilor de evaluare şi a condiţiilor minime de 
promovare. Noţiuni introductive privind 
managementul calităţii, sistemul de managementul 
calităţii, etc.. Definiţii. Terminologie. 

expunere, 
conversaţie euristică, 

problematizare 
2 

.2 

Prezentarea standardelor ISO. Acte normative. Legi. 
Reglementări. Hotărâri. Standarde care 
reglementează cerinţele generale pentru competenţa 
laboratoarelor clinice. Cerinţe referitoare la 
management. Cerinţe tehnice. Acreditare. 

expunere, 
conversaţie euristică, 

problematizare 
4 

3 

Evaluarea statistică a aplicaţiilor din laboratorul 
clinic. Stabilirea variaţiilor şi a intervalelor biologice 
de parametrilor analizaţi. Calcule şi teste statistice în 
evaluarea datelor. 

expunere, 
conversaţie euristică, 

problematizare 
4 

4 

Modalităţi de validare a unei metode de analiză – 
mijloace şi instrumente folosite. Regulile Westgard 
în dozările cantitative. 

expunere, 
conversaţie euristică, 

problematizare 
2 

5 

Funcţii liniare şi neliniare de răspuns la analiza 
instrumentală aplicată în laboratoarele clinice. 
Tehnici de estimare a incertitudinilor asociate 
măsurătorilor. 

expunere, 
conversaţie euristică, 

problematizare 
2 

6 

Gestionarea datelor. Sistemul informatic al 
laboratorului. Modalităţi de raportare a rezultatelor 
obţinute în urma analizelor de laborator. Buletinul de 
analiză/raportul de încercare. 

expunere, 
conversaţie euristică, 

problematizare 
4 

8 
Importanţa calităţii serviciilor prestate în 
laboratoarele clinice în raport cu terţa parte. 

expunere, 
conversaţie euristică, 

problematizare 
2 
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Bibliografie 

1. SR EN ISO 9001  Sisteme de management al calității. Cerințe; 
2. SR EN ISO 15189   Laboratoare medicale Cerinţe pentru calitate și competență; 
3. SR EN ISO 17025 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări  
4. Eurachem/Citac Guide CG4 -  Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement- Second Edition 

2001; 
5. Eamonn Mullins, Statistics for the Quality Control Chemistry Laboratory, The Royal Society of 

Chemistry 2003; Statistics for the quality control chemistry laboratory, Mullins, E., RSC, 2005. 
6. Chemometrics in environmental chemistry. Statistical Methods, ed. J. Einax, Springer Verlag, 1995. 
7. Quality in the analytical chemistry laboratory, Prichard, E., Willey&Sons, 1995. 
8. Dumitriu IL, Gurzu B, Slatineanu SM, Foia L, Mutiu T, Schiriac C, Achirecesei M, Enea M – Model 

pentru calcularea incertitudinii de măsurare în laboratoarele medicale, Revista Română de Medicină 
de Laborator Vol. 18, nr. ¼, Martie 2010, pag. 65 – 77; 

9. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Marcel Vânan, Dorina Popa, Elvira Borcan, Otilia Banu, Adina 
Elena Stanciu, Patricia Mihăilescu, Coralia Bleotu, Note de curs CALILAB – Estimarea incertitudinii 

de măsurare și validarea metodelor de testare conform SR EN ISO 15189. Aplicații practice în 

biochimie, hematologie, hemostază, bacteriologie, parazitologie, imunologie, serologie, virusologie, 
București 2012 

10.Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Marcel Vânan, Note de curs CALILAB – Managementul calității în 

laboratoarele medicale, București  2008 

8.2 Laborator Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 

1.  
Protecţia muncii. Prezentarea lucrărilor de laborator. 
Aspecte organizatorice. 

Fişe 2 

 
2.  

Interpretarea clinică a datelor statistice de laborator și 
ale populației 

Experimentul de 
laborator/ Fişe 

8 

3.  

Validarea unei metode de determinare pe cale 
spectrometrică (FTIR, THZ) şi spectrofotometrică 
(UV-VIS) a unor analiţi din diverse produse. 

Experimentul de 
laborator/ Fişe 

8 

4.  
 

Dezvoltarea şi optimizarea unei metode de 
determinare a unor analiţi din diverse probe prin 
tehnici ELISA. 

Experimentul de 
laborator/Fişe 

8 

5.  

 

Documentare pentru realizarea unei raportări ştiinţifice 
de calitate în acord cu o aplicaţie de laborator din lista 
celor realizate experimental. Furnizarea unei 
bibliografii minimale valorificate în raportul realizat. 
Furnizarea de evidenţe clare asupra principalelor 
reguli de redactare a lucrării de cercetare realizată. 
Evaluare finală laborator 

Fişe/ Referat 
Prezentare rezultate 
laborator 

2 

6.  Dezbateri pe baza referatelor Dezbatere 2 
Bibliografie 
1. Set de referate cu o scurtă parte teoretică şi apoi, detaliat, protocolul de analiză, calculul şi interpretarea 
rezultatelor. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Cursul și lucrările practice sunt în acord cu European Syllabus și evoluția metodologiilor și 
tehnologiilor moderne care stau la baza diagnosticului care se realizează în laboratorul clinic și prin 
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conținutul său urmărește armonizarea cu cerințele Uniunii Europene privind formarea specialiștilor 
privind Managementul calităţii în laboratorul clinic. De asemenea cursul este în acord cu nivelul de 
pregătire al studenților.  
Cursul și lucrările practice de laborator sunt fundamentale pentru dezvoltarea competențelor 
profesionale necesare absolvenților în diverse laboratoare clinice/ medicale și de cercetare de profil. 
Astfel absolvenții: vor dobândi competențe în: 
• optimizarea/dezvoltarea metodologiilor de analiză  
• conceperea și elaborarea procedurilor de testare  
• identificarea și soluționarea problemelor critice/artefactelor experimentale  
• analiza și validarea rezultatelor testelor de laborator 
• responsabilitate privind eficiența si calitatea activității din laboratorul de biochimie/ chimie clinică 

utilizarea noțiunilor teoretice în  rezolvarea problemelor practice  
 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 
Cunoaşterea terminologiei de 
specialitate şi utilizarea ei adecvat în 
context 
Însuşirea problematicii tratate  

10.4 Curs 
Capacitatea de a sintetiza 
informaţiile şi a le transpune în text 
într-o manieră corectă, logică şi 
coerentă 

Examen 
(online) 

50% 

10.5 Laborator Prezentare referat cu tema impusă Referat 
(online) 

20% 

Media notelor acordate la seminar / 
 lucrări practice (Notele acordate 
pentru temele de casă, referate, 
eseuri, traduceri, studii de caz) 

 5% 

 
Testare scrisă pentru verificarea 
însuşirii cunoştinţelor practice 

Colocviu de 
laborator 
(online) 

25% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoasterea a 50% din informația conținută în curs 
• Cunoasterea a 50% din informația de la laborator 

 
Data completării         Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de laborator 
  01.04.2019              
 

Data avizării în departament                                           Semnătura directorului de departament 
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FIŞA  DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea BIOLOGIE 

1.3 Departamentul ANATOMIE, FIZIOLOGIE ANIMALĂ ŞI BIOFIZICĂ 

1.4 Domeniul de studii BIOLOGIE  

1.5 Ciclul de studii MASTER PROFESIONAL 

1.6 Programul de studii - Calificarea BIOLOGIE MEDICALĂ-MASTERAND 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Chimie clinica si analize functionale COD BMED1213 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de laborator/ seminar  

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

2.8 Tipul disciplinei: DCA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 

E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 

V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 

  SP - stagiu de practică 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 14 

Examinări 9 

Alte activităţi: 

Mici proiecte de laborator 
9 

3.7 Total ore studiu individual 80 

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 5 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum - 

4.2 De competențe Cunoașterea generală a tehnicilor experimentale din laboratorul clinic 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1. De desfășurare a cursului Condiții minime: Sală de desfășurare a cursului, videoproiector, laptop. 

5.2. De desfășurare a seminarului 
Condiții minime: laborator de desfășurare a lucrărilor practice: kit-uri analize, probe 
biologice, reactivi, spectrofotometru UV-VIS, spectrofluorimetru, cititor ELISA, plăci 

citire. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Disciplina are ca scop crearea unei legături între ştiinţa fundamentală, de investigaţiile biochimice 
curente utilizate în practica de laborator clinic, de intrepătrundere a bazei fiziologice raţionale a fiecărui 

test biochimic complex care necesită un proces de prelucrare analitică de contextul apariţiei şi 
dezvoltării unei maladii. Studiile de caz conduc la dezvoltarea capacităţii proprii de selecţie a unui test 
sau a metodologiei necesare în analiza biochimică. Analizele de laborator reprezintă un real ajutor în 

diagnosticul medical sau pentru monitorizarea prognosticului și au devenit instrumente de neprețuit în 
practica medicală.  

7.2 Obiectivele specifice 

Cursul reprezintă o abordare teoretică relevantă care dă posibilitatea studenţilor materanzi absolvenţi de 

biologie și specializări conexe (chimie, biochimie, controlul analitic al produselor alimentare, medicină, 
farmacie, ecologie, etc.) să: 

� Dobândească cunoştiinţe şi abilităţi tehnice în selectarea investigaţiilor convenabile în diagnostic 
şi managementul diagnosticului 

�  Dobândească cunoştiinţe şi abilităţi tehnice în utilizarea tehnicilor specifice în pregătirea unei 
probe biologice în vederea analizei 
� Dobândească cunoştiinţe şi abilităţi tehnice necesare pentru a discerne ce tip analiză este 

utilizabilă pentru decelarea unui marker biochimic. 

� Dobândească cunoştiinţe şi abilitaâi pentru lucrul ȋn laboratorul clinice necesare abordării critice a 

investigaţiilorde diagnostic.  

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore/Observaţii 
Prezentare generala a cursului și laboratoarelor de cercetare, 

obiectivele și metode de evaluare. Principii și practici de bază în 

laboratorul clinic: reactivi, prepararea de solușii, ustensile și aparatura 
de bază, raportarea electronică a rezultatelor. 

Discuție interactiva, stabilirea 

obiectivelor comune cu 
studenții, discuții despre 

oportunități de lucru în 

laboratoare clinice din domeniu 

2 

Tehnici de separare de bază în laboratorul clinic: bazele teoretice ale 
centrifugării, filtrării, dializei. Aparatura  aferentă. 

2 

Aspecte teoretice și practice referitoarela procesarea probei biologice: 
tipuri de probe, prelucrarea probelor, variabilitatea unei probe, 
trasabilitatea probei. 

2 

Siguranșa în muncă și regulamentele laboratorului clinic: 
Responsabilitatea în domeniul siguranșei, Semnalizarea și 
etichetarea, Dispozitive de evacuare a gazelor chimice și cabinete 
pentru biosecuritate, Echipamente de stocare chimică, Echipamente 
de protecșie personală, Siguranșa biologică (agenși patogeni din aer și 
din probele biologice) 

2 

Evaluarea metodelor și aspecte privind managementul calitășii 
laboratorului clinic: considerașii preanalitice și analitice în stabilirea, 

Prelegerea; Dezbaterea, 

problematizarea, interogarea 
(stimularea dialogului 

profesor-student). 

2 

6.1. Competențe 
profesionale 

• Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a terminologiei ştiintifice internationale ȋn domeniul laboratorului 

clinic, de a oferi o educație avansată în chimia clinică interpretativă și face parte din programul de 
formare avansată a biologilor medicali. 

• Capacitatea de a ȋnţelege principiile proceselor fundamentale specifice ale aspectelor chimice și 

bioanalitice în laboratorul clinic. 

• Capacitatea de a utiliza aparatura specifică laboratorului clinic, de a determina modificările 

parametrilor biochimici în comparație cu valorile normale. 

• Capacitatea de a ȋnţelege potenţialul şi limitările fiecărui tip de tehnică și de a corela metodele de 

laborator cu necesităţile clinice. 

• Dezvoltarea abilităţii de a parcurge un protocol nou de analiză care conţine metode avansate de 

examinare a parametrilor biochimici ȋn scopul aplicării în clinică şi/sau în cercetare. 

• Capacitatea de a integra cunoştiinţele dobândite în procesele de separare și de analiză cantitativă cu 

cele furnizate de alte specialități/discipline 

• Dobândirea de cunoştinţe generale de bază necesare profesiunii 

6.2. Competențe 

transversale 

• Cursul de Chimie clinică și analize functionale leagă bazele fiziologiei raţionale a fiecărui test 

biochimic de contextul apariţiei şi dezvoltării unei maladii. Studiile de caz conduc la dezvoltarea 
capacităţii proprii de selecţie a unui test. 

• Capacitatea de a stabili prioritățile și a utiliza eficient timpul de lucru în laborator. 

• Dezvoltarea capacității de a integra cunoștiințele dobîndite la alte discipline pentru alegerea variantei 

optime de lucru, de se autoinstrui, a gândi independent și de a-și utiliza abilitățile în rezolvarea 
problemelor. 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare. 

• Capacitatea de a-și evalua critic performanțele individuale în cadrul echipei, dezvoltarea abilităților 
de a lucra eficient și colegial în echipă. 

• Respectarea principiilor de etică în clinică. 
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selectarea, analiza valorilor intervalelor de referinșă, eficienșa 
diagnostică și aspecte de reglementare referitoare la evaluarea 
metodelor analitice în laboratorul clinic. Tehnici analitice în 
laboratorul clinic: spectrofotometria și fotometria (fluorometria, 
chemiluminescenșa, turbiditatea și nefelometria), elemente de 
electrochimie (Electrozii de pH, Electrozi ioni selectivi, Electrozii 
enzimatici), validarea instrumentelor și etalonarea periodică. 

 

Recapitulare. Testarea cunoștiinșelor prin rezolvarea unor probleme 
specifice procesului de prelevare, prezervare și prelucrare a probelor 
biologice. 

Flipped course 2  

Principii de automatizare în chimia clinică: Bazele automatizării, 
etape în analiza automata (pregatirea si identificarea probelor, 
eșantionarea și livrarea, sisteme de reacșie, prelucrarea semnalelor și 
manipularea datelor), selectarea analizatorului automat și etapele 
analizei clinice (faza preanalitică-prelucrarea probelor, faza analitică-
analiza chimică, faza postanalitică - gestionarea datelor. 

2 

Corelarea procedurile analitice de determinare a aminoacizilor și 
proteinelor cu analizele funcșionale și clinice: analiza aminoacizilor și 
aminoacidopatii, analiza proteinelor plasmatice, urinare, proteinele 
fluidului cerebrospinal și a altor proteine de importanșă clinică și 
fiziologică (myoglobina, troponina, peptida natriuretică, fibronectina, 
adiponectina, cistatina, amiloidul); anormalităși ale proteinelor totale: 
hipoproteinemii și hiperproteinemii. 

2 

Corelarea procedurile analitice de determinare a compușilor de azot 
neproteic cu analizele funcșionale și clinice: urea (fiziologie, aplicașii 
clinice și metode automate de analiză, patofiziologie); acidul uric 
(fiziologie, aplicașii clinice și metode automate de analiză, cerinșele 
probei și substanșe interferente, patofiziologie); creatinina/creatina 
(fiziologie, aplicașii clinice și metode automate de analiză, cerinșele 
probei și substanșe interferente, patofiziologie); amoniul (fiziologie, 
aplicașii clinice și metode automate de analiză, cerinșele probei și 
substanșe interferente, patofiziologie); 

2 

Corelarea procedurile analitice de determinare a enzimelor cu 
analizele funcșionale și clinice: proprietăși generale, clasificare și 
nomenclatură, cinetică enzimatică, calculul activitășii enzimatice, 
enzimele ca reactivi. Enzime cu semnificașie clinică: creatin kinaza, 
lactat dehidrogenaza, aspartat aminotransferaza, alanin 
aminotransferaza, fosfataza alcalină, fosfataza acidă, δ glutamil 
aminotransferaza, amilaza, lipaza, glucoza-6-fosfat dehidrogenaza. 

2 

Corelarea procedurile analitice de determinare a carbohidrașilor cu 
analizele funcșionale și clinice: structura și clasificarea carbohidrașilor, 
metabolismul glucozei și reglarea metabolismului carbohidrașilor. 
Hiperglicemia (diabetul zaharat, patofiziologia diabetului zaharat, 
criterii de testare pentru prediabet și diabet, criterii de diagnosticare a 
diabetului zaharat, criterii pentru testarea și diagnosticarea a 
diabetulului zaharat gestational). Hipoglicemia și defectele genetice în 
metabolismul carbohidrașilor. Rolul laboratorului în diagnosticul 
diferenșial și managementul pacienșilor cu alterașii metabolice ale 
glucozei. 

Prelegerea; Dezbaterea, 

problematizarea, interogarea 
(stimularea dialogului 

profesor-student). 

2 

Corelarea procedurile analitice de determinare a lipidelor și 
lipoproteinelor și a electrolișilor (apa, sodiul, potasiul, clorura, 
bicarbonatul, magneziul, calciul, fosfatul) cu analizele funcșionale și 
clinice: aspecte de chimie a lipidelor (structura generală și clasificarea 
lipidelor și lipoproteinelor ), fiziologia lipoproteinelor și metabolismul 
lor, distribușia populașiei de lipide și lipoproteine, diagnosticul și 
tratamentul maladiilor datorate lipidelor (arterioscleroza, 
hiperlipoproteinemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 
hiperlipoproteinemia, creșterea lipoproteinei (a), hipolipoproteinemia, 
hipoalfalipoproteinemia. Analizele lipidelor și lipoproteinelor și 
standardizarea testelor, controlul calitășii și colectarea specimenelor 
de probă. 

 2 

Recapitulare. Testarea cunoștiințelor prin discuții. 
Flipped course 2 

Bibliografie 
Rosoiu, N., Serban M. BIOCHIMIE CLINICA. METODE SI TEHNICI DE LABORATOR. Editura Paralela 45, 2002 
Rosoiu N. Metode şi tehnici de laborator în biochimie: Volumul I - Biochimie medicală şi farmaceutică,  
Rosoiu N. Metode şi tehnici de laborator în biochimie: Volumul II - Biochimie clinică, Editura Muntenia & Leda, 2000;  
Rosoiu N. Metode şi tehnici de laborator în biochimie: Biochimie clinică - Capitole speciale, Editura Muntenia & Leda, 2002 



4 

Bishop, M. L. Fody, Edward P. Schoeff Larry E. Clinical chemistry : techniques, principles, correlations [edited by]. -- 6th edition, Lippincott Williams & 
Wilkins ed. 2010,  
Brousseau, P. Manual of immunological methods. CRC Lewis Publishers, 1999 
Lefkovits, I. Immunology Methods Manual. The Comprehensive Sourcebook of Techniques Elsevier Science & Technology, 1996. 

8.2 Seminar/ Laborator Metode de predare Nr. Ore/Observaţii 

Tehnici utilizate în laboratorul de chimie clinică și funcțională. 
Calcul de concentrații măsurarea volumelor, măsurarea 
maselor, instrucțiuni de folosire a balanțelor analitice, a 

micropipetelor, protecția muncii. 

4h/2săptămâni 

Testarea enzimelor. Măsurarea activității enzimelor în ser și 

plasmă este una dintre sarcinile majore ale laboratorului clinic. 

Aceste enzime sunt în mod normal intracelulare și sunt 
prezente în ser doar în concentrații scăzute. La pacient, 

activitățile crescute ale enzimelor în ser oferă informații 
importante despre boală și opțiunile de tratament. 

4h/2săptămâni 

Testarea metabolismului azotlui. Metaboliții azotului sunt de 

obicei eliminați de corp de către rinichi. Concentrațiile 
plasmatice crescute sau serice ale acestor metaboliți sunt un 

indicator al funcției renale afectate. Pe de altă parte, amoniacul 
servește ca indicator al bolilor hepatice. 

4h/2săptămâni 

Analiza carbohidraților. Glucoza este cel mai proeminent 

analit care se formează în timpul metabolismului 
carbohidraților și unul dintre actorii cheie în patologia 

diabetică.  

4h/2săptămâni 

Testarea lipidelor. Lipidele sunt vitale pentru toate aspectele 

vieții fiind de asemenea, implicate în afecțiunile umane 

majore, inclusiv ateroscleroză, precum și bolile vasculare 
cerebrovasculare și periferice. Măsurarea atât a trigliceridelor, 

cât și a colesterolului total este primul pas pentru 
diagnosticarea pacienților cu tulburări ale metabolismului 
lipidic. 

4h/2săptămâni 

Testarea cardiacă. Atacurile de cord cauzate de infarctul 

miocardic acut sunt principala cauză de deces la nivel 
mondial. Este esențială utilizarea biomarkerilor care pot 

diagnostica infarctul miocardic acut. Enzima coronariană 
creatină kinază MB (CK-MB) este utilizată pe scară largă 

pentru a diagnostica țesutul cardiac deteriorat. 

4h/2săptămâni 

Testarea funcției prostatice prin analiza fosfatazei acide 
specifice. 

Se lucrează în grupe de câte 5 
studenți maxim 

4h/2săptămâni 

Bibliografie 
Iordãchescu, D., Dumitru, I.F. Biochimie practicã – proteine și enzime. Partea I, Tipografia Univ. Bucuresti., 1980. 

Bishop MS, Michael L., Fody MD, Edward P., Schoeff MS, Larry E. Clinical Chemistry: Principles, Techniques, and Correlations Seventh, 
North American Edition, Publisher: LWW; Seventh, North American edition (March 6, 2013) 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
• Conţinutul disciplinei Chimie clinică și analize functionale este ȋn acord cu  cerințele pentru dobândirea competenţelor necesare pentru 

efectuarea analizelor de laborator, cerute de Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România.  

• Conţinutul disciplinei este important ȋn orientarea profesională asigurȃnd pregătirea teoretică și practică pentru angajarea ȋntr-un 

laborator clinic naţional sau internaţional. 

• Conţinutul disciplinei ajută de asemenea la orientarea profesională a masteranzilor prin intermediul vizitelor realizate ȋn laboratoare de 

cercetare partenere. 

• Conţinutul disciplinei este structurat astfel ȋncȃt să faciliteze dobȃndirea de competenţe pentru lucrul ȋn laboratoarele clinice și să 

asigure bazele ştiinţifice racordate la cerinţele naţionale și internaţionale ȋntr-un laborator de cercetare. 

• Conţinutul disciplinei oferă masteranzilor posibilitatea de a acumula cunoştiintele teoretice și practice necesare angajării ȋn laboratoare 

profesionale/de cercetare din domeniul biochimiei, biologiei, patologiei celulare, etc. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota finală 

Examen Verificare orală (online) 50% 

Verificarea periodică a utilizarii cunoștiințelor 

insusite la curs  
Teme (online) 10% 10.4 Curs 

Abilitatea de a răspunde unor probleme alcătuite Referat (online) 10% 



5 

 pe baza materialului predat 

10.5 Seminar/ 

Laborator 

Verificarea capacităților de la lucra in laboratoare 

științifice 

Colocviu de laborator 

(online) 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoasterea a 50% din informația conținută în curs 

• Cunoasterea a 50% din informația de la laborator 

 
 
 

Data completării 
 
 

26.10.2019 
 

 

 
Semnătura titularului de curs 

 
NUMELE TITULARULUI DE CURS 

 
 

Semnătura titularului de seminar 

 
NUMELE TITULARULUI DE SEMINAR 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București 
1.2 Facultatea Biologie 
1.3 Departamentul Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizică 
1.4 Domeniul de studii Biologie  
1.5 Ciclul de studii Master profesional 
1.6 Programul de studii - Calificarea Biologie Medicală – Masterand  

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PATOLOGIE CELULARĂ ŞI 

MOLECULARĂ 
COD: BMED1211 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar  

2.7 Regimul 
disciplinei 

DO 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 

2.8 Tipul disciplinei DCA 
 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 
E – Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 
V – Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere 

avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 
  SP - stagiu de practică 
          
                                                            

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 

4 din care: 3.2 
curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 
56 din care: 3.5 

curs 
28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 7 
Examinări 3 
Alte activităţi vizite ȋn laboratoare clinice  
3.7 Total ore studiu individual 80 
3.8 Total ore pe semestru 136 
3.9 Numărul de credite 4 

 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Biologie celulară; Biochimie; Genetică; Histologie 
4.2 De competenţe Cunoștinţe privind ultrastructura celulei animale şi funcţiile organitelor celulare; 

Organizarea structurală şi funcţională a ţesuturilor specializate;  
Biochimia proteinelor, lipidelor şi acizilor nucleici;  
Cunoştinţe despre ereditate şi variabilitatea genetică  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului 

• Dotări minime: Sală de desfăşurare a cursului cu videoproiector, 
laptop, tablă neagră de scris 

• Participarea în proporţie de 60% la curs este obligatorie şi necesară 
intrării în examen.   

5.2. De desfăşurare a laboratorului 

• Dotări minime: Sală de desfăşurare a seminariilor cu videoproiector, 
laptop, tablă neagră de scris, şi laborator cu centrifugă cu răcire cu 
rotoare de tip angular şi autobalansabil, hotă cu flux laminar, 
microscop cu contrast de fază, omogenizator ţesuturi, balanţă 
analitică, reactivi, fixatori, coloranţi,  

• Participarea în proporţie de 100% la lucrările practice este 
obligatorie şi necesară intrării în examen.    

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

• Cursul se adresează absolvenţilor programelor de licenţă ȋn biologie, 
biochimie, biofizică, fizică medicală, medicină, farmacie, psihologie şi are ca 
principal obiectiv cunoaşterea şi ȋnţelegerea proceselor patologice la nivel 
celular şi molecular.  

7.2 Obiectivele specifice 

• Înţelegerea modului de aplicarea a principiilor biologiei celulare şi moleculare 
in diagnosticare şi terapie. 

• Dezvoltarea capacităţii de a integra noţiunile şi metodele de studiu utilizate în 
domeniul biomedical pentru explicarea factorilor ce controlează echilibrul 
dintre procesele fiziologice normale şi cele patologice la nivel celular şi 
molecular. 

• Pregătirea masteranzilor pentru aplicarea cunoştinţelor din domeniul biologiei 
şi patologiei celulare în practica biomedicală şi stimularea cercetării într-un 
domeniu de vârf al biologiei actuale.  

• Îndeplinirea unor mici sarcini profesionale, sub forma referatelor, care să 
stimuleze lucrul individual, analiza reflexivă, autoevaluarea precum şi 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Cunoaşterea şi înţelegerea mecanismelor fundamentale ce asigură funcţionarea celulei ca sistem 
integrativ şi cooperarea celulelor cu mediul extracelular  

• Cunoaşterea impactului exercitat de factorii de stres la nivel celular şi molecular şi a consecinţelor 
în privinţa instalării şi evoluţiei bolii  

• Cunoaşterea unor metode de investigare a organitelor celulare şi a comportamentului celular în 
condiţii normale şi patologice  

• Cunoaşterea ultimelor descoperiri din domeniul biologiei şi tehnologiei medicale, semnificative 
pentru înţelegerea mecanismelor de boală, precum şi transpunerea lor corespunzătoare în 
investigaţiile de laboraor 

• Abilitatea de a interpreta rezultatele unor investigaţii de laborator şi de a le corela cu semnificaţia 
clinică 
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• Utilizarea noţiunilor teoretice şi a metodelor experimentale în rezolvarea problemelor practice 
legate de studiul organitelor celulare, a celulelor şi ţesuturilor atât în practica din laboratoarele 
clinice cât şi în cercetarea biomedicală şi biotehnologie  

• Formarea unei gândiri interdisciplinare prin corelarea cunoştinţelor dobândite  
• Executarea cu responsabilitate şi independenţă a sarcinilor profesionale complexe  
• Dezvoltarea capacității de a se autoinstrui, de a integra şi a pune în practică cunoştinţele pentru 

rezolvarea problemelor noi 
• Dezvoltarea aptitudinilor de a lucra eficient şi colegial în echipă  



Universitatea din Bucureşti 

Facultatea de Biologie 
Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizic   
Master de Biologie Medicală                                             

documentarea şi actualizarea noutăţilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 
 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 

Nr. Ore/ 

Observaţii 

1. Clasificarea maladiilor umane şi a factorilor etiologici  2 
2. Disfuncţii ale organitelor celulare 
2.1. Maladii lizozomale determinate de deficienţe enzimatice (boli lizozomale 
de stocare: maladia Tay-Sachs, deficienţa enzimatică multiplă), deficienţe ale 
transportului prin membrana lizozomală (cistinoza şi maladia Salla). 

2 

2.2. Maladii peroxizomale (Sindromul Zellweger, Adrenoleucodistrofia X-

linkată, Acatalazemia), factori genetici, manifestări clinice şi modalităţi de 
diagnostic şi terapie. 

2 

2.3. Maladii mitocondriale (Neuropatia optică ereditară Leber, Sindromul 

Leigh, Epilepsia mioclonică “ragged-red fiber”), particularităţile genomului 
mitocondrial şi complexitatea genetică a maladiilor mitocondriale, fenomenele 
de homoplasmie şi heteroplasmie, manifestări clinice ale miopatiilor 
mitocondriale, boli mitocondriale determinate de mutaţii somatice ale mtADN. 

2 

2.4. Maladii ale altor organitelor celulare (aparatul Golgi, reticulul 
endoplasmic, ribozomi, nucleu) factori genetici, manifestări clinice şi 
modalităţi de diagnostic şi terapie. 

2 

3. Stresul la nivel celular: impactul fiziologic şi patologic 
3.1. Şocul termic şi proteinele de şoc termic. Chaperonele moleculare şi 
sistemul ubiquitină-proteazom. Patologii asociate disfuncţiei reţelei de 
proteostază. 

2 

3.2. Stresul oxidativ şi controlul redoxului celular. Speciile reactive de oxigen 
şi implicarea lor în procese patologice. Factori transcripţionali redox-sensibili 
şi căi de semnalizare modulate de redoxul celular. Terapia antioxidantă. 
Redoxul celular şi mecanismele de control ale supravieţuirii şi morţii celulare. 

6 

3.3. Hipoxia şi răspunsurile celulare induse de hipoxie. Factorul transcripţional 
HIF şi modularea comportamentului celular. Hipoxia şi progresia tumorală. 2 

3.4. Stresul genotoxic şi proteina p53. Procese celulare controlate de proteina 
p53. Rolul p53 în reducerea instabilităţii genomice şi implicarea în etiologia 
cancerului. 

2 

3.5. Radiaţiile UV şi mecanismele de acţiune la nivel celular. Efectele benefice 
şi detrimentale ale expunerii la radiaţii UV solare. Mecanismele celulare de 
protecţie faţă de expunerea la radiaţiile UV. Fotoîmbătrînirea şi cancerele 
cutanate. 

2 

4. Medicina regenerativă şi terapia celulară.  
Reconstituirea de ţesuturi şi organe cu ajutorul celulelor cultivate pe matrici 
acelulare. Celulele stem embrionare, fetale şi adulte: potenţialul terapeutic şi 
limitări ale utilizării lor în scop terapeutic. Celulele stem pluripotente induse şi 
tehnologia reprogramării celulare. Celulele stem hematopoietice şi utilizarea 
sângelui din cordon ombilical în terapia bolilor limfoproliferative şi 
neuromusculare. 
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Bibliografie 
1. Molecular cell biology,  Lodish H., Berk A., Kaiser C.A., Krieger M., Bretscher A., Ploegh H., Amon A., Scott M. - 

Editura W.H. Freeman & Company (New York, USA), ediţia a VII-a, 2012 
2. Molecular biology of the cell, Alberts B., Johnson A., Lewis J., Morgan D., Raff M., Roberts K., Walter P. -  Editura 

Garland Science (New York, USA), ediţia a VI-a, 2014 
3. Medical cell biology, Steven Goodman - Editura Elsevier, Academic Press (London, UK; San Diego, USA), ediţia a 

III-a, 2008 
4. Biologie şi patologie celulară (Vol.I), Nechifor M.T.  -  Editura Ars Docendi (Bucureşti), 2002 
5. Robbins & cotran, pathologic basis of disease, Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. - Editura Elsevier, editia a IX-a, 

2014 
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6. Mitochondria and the future of medicine: the key to understanding disease, chronic illness, aging, and life itself,  
Know L. - Editura Vermont: Chelsea Green Publishing, 2018 

8.2 Laborator 
Metode de 
predare 

Nr. Ore/ 
Observaţii 

1. Separarea de celule viabile din ţesuturi parenchimatoase şi iniţierea de 
culturi celulare primare. Metode de determinare a viabilităţii celulare. 
Determinarea gradului de liză celulară prin testul eliberării lactat 
dehidrogenazei (LDH).   

4 

2. Determinarea capacităţii proliferative a celulelor prin testul reducerii sării de 

tetrazoliu MTS. Evidenţierea celulelor cultivate in vitro aflate în apoptoză 
târzie prin testul TUNEL. 

4 

3. Metode de evaluare a modificărilor determinate de stresul oxidativ: dozarea 
peroxizilor lipidici şi a peroxidului de hidrogen, determinarea conţinutului de 

grupări tiolice. Determinarea activităţii enzimelor antioxidante: γ-glutamil 
transferaza, glucozo-6-fosfat dehidrogenaza, superoxid dismutaza şi catalaza. 

4 

4. Aplicaţii clinice ale microscopiei de fluorescenţă: Detectarea anticorpilor 
antinucleari (ANA) pentru diagnosticarea Lupusului eritematos sistemic şi a 

altor boli autoimune. 
4 

5. Separarea populațiilor de celule din sângele periferic / cordonul ombilical 

prin centrifugare pe medii de tip Histopaque. Principiul izolării celulelor stem 

hematopoietice din sângele cordonului ombilical prin citometrie în flux. 
4 

6. Seminar. 
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7. Colocviu  1 
Bibliografie 
1. Human Stem Cell Technology and Biology: A Research Guide and Laboratory Manual, Editori: Gary S. 

Stein, Maria Borowski, Mai X. Luong, Meng-Jiao Shi, Kelly P. Smith, Priscilla Vasquez, Wiley-Blackwell (2011) 
2. General Techniques of Cell Culture, Editori: Maureen A. Harrisson, Ian F. Rae, Cambridge University Press (2010), 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511623226 
3. Cell Death Techniques: A Laboratory Manual. Editori: Ricky Johnstone, John Silke, Cold Spring Harbor  

Laboratory Press (2015) 
4. Concise book of Medical Laboratory Technology – Methods & Interpretations, Editor:  Sood Ramnik, Jaypee 

Brothers Medical Publishers  Ltd.; ediția a II-a (2014) 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

• Cursul are un conținut similar cursurilor din alte universități europene şi din SUA şi este ȋn acord cu 
cerințele pentru dobândirea competenţelor necesare pentru efectuarea analizelor de laborator, cerute de 
Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România. 

• Conţinutul disciplinei asigură o bună pregătire a masteranzilor în domeniul patologiei celulare şi 
moleculare. 

• Cursul este fundamental pentru dezvoltarea competenţelor de lucru ca viitori profesionişti în laboratoare 
medicale şi institute de cercetare naţionale și internaţionale. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 

Cunoştinţe corecte privind noţiunile de 
bază ale patologiei celulare şi 
moleculare, inclusiv folosirea 
terminologiei ştiinţifice internaţionale şi 
explicarea acronimelor 

Examen final scris 
(online) 60% 



Universitatea din Bucureşti 

Facultatea de Biologie 
Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizic   
Master de Biologie Medicală                                             

 Capacitatea de a sintetiza informaţia 
prezentată la curs şi a da răspunsuri 
corecte şi concise  

 

20% 

Participarea efectivă la realizarea 
experimentelor din cadrul lucrărilor 
practice 

10% 

Prezentarea unui referat de specialitate 
în cadrul ședințelor de seminar 20% 10.5 Laborator 

Participarea la dezbateri în cadrul 
ședințelor de seminar 

Colocviu la lucrările 
practice de laborator 
(online) 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea a 60% din informația conținută în curs 
• Cunoaşterea a 60% din informația de la laborator 

 
 
Data completării                Semnătura titularului de curs şi seminar  
24.10.2019              
 
 
 
Data avizării în departament                                           Semnătura directorului de departament 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București 
1.2 Facultatea Biologie 
1.3 Departamentul Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizică 
1.4 Domeniul de studii Biologie  
1.5 Ciclul de studii Master profesional 
1.6 Programul de studii - Calificarea Biologie Medicală – Masterand  

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Toxicologie şi biomarkeri 

patologici  
COD: BMED1208 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar  

2.7 Regimul 

disciplinei 
DO 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 

2.8 Tipul disciplinei DCA 

 

Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 
E – Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 
V – Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere 

avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 

  SP - stagiu de practică 
                                                                     

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 

4 
din care: 3.2 

curs 
2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 
56 

din care: 3.5 

curs 
28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 7 
Examinări 3 
Alte activităţi vizite ȋn laboratoare clinice  

3.7 Total ore studiu individual 130 

3.8 Total ore pe semestru 186 
3.9 Numărul de credite 5 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum  
4.2 De competenţe Cunoștinţe generale de fiziologie, biologie celulară şi biochimie 

Abilităţi de utilizare a calculatorului pentru analiza şi reprezentarea grafică a datelor 

precum şi pentru expunerea prezentărilor 
Cunoaşterea limbii engleze la un nivel suficient pentru documentare  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului 

• Dotări minime: Sală de desfăşurare a cursului cu videoproiector, 

laptop, tablă neagră de scris 

• Participarea în proporţie de 60% la curs este obligatorie şi 
necesară intrării în examen.    

5.2. De desfăşurare a laboratorului 

• Dotări minime: Sală de desfăşurare a seminariilor cu 

videoproiector, laptop, tablă neagră de scris, şi laborator cu 

microscop cu fluorescenţă, aparat Langendorf, hotă cu flux 

laminar, linii celulare, reactivi, calculatoare pentru programele de 

simulare 

• Participarea în proporţie de 80% la lucrările practice este 

obligatorie şi necesară intrării în examen.    

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Cursul se adresează absolvenţilor programelor de licenţă ȋn 
biologie, biochimie, biofizică, fizică medicală, medicina, farmacie, 

psihologie şi are ca principal obiectiv specializarea ȋn domeniul 

toxicologiei generale, ȋnţelegerea principiilor şi metodelor utilizate 

ȋn laboratoarele clinice pentru diagnosticarea corectă a afecţiunilor, 

pornind de la identificarea biomarkerilor patologici specifici. 

7.2 Obiectivele specifice 

• Să aprofundeze şi să aplice principiile de bază ale farmacologiei şi 

toxicologiei  

• Să înţeleagă patofiziologia sistemică şi să dobândească abilităţi 

pentru recunoaşterea toxicităţii organ-specifice a medicamentelor, 

alimentelor şi a altor surse naturale. 

• Să cunoască în detaliu biomarkerii specifici diferitelor boli 

sistemice şi/sau intoxicaţiilor, şi să dezvolte abilitatea de a alege 

corect testul corespunzător pentru diagnosticarea lor timpurie. 

• Să dobândească cunoştinţe teoretice şi tehnice ale metodelor 

utilizate în laboratoarele clinice pentru evaluarea biomarkerilor 

patologici. 

• Să dezvolte capacitatea de a analiza calitativ şi cantitativ 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Capacitatea de corela corect grupul de biomarkeri patologici testaţi cu mecanismele patologice 

alterate, prin aplicarea cunoştinţelor de patofiziologie sistemică, precum şi a principiilor de 

farmacologie şi toxicologie  

• Cunoaşterea avantajelor şi dezavantajelor metodelor analitice utilizate în laboratoarele clinice 

pentru evaluarea biomarkerilor patologici 

• Abilitatea de a analiza calitativ şi cantitativ rezultatele testelor clinice, de a le stabili semnificaţia 

clinică cu ajutorul instrumentelor statistice adecvate şi de a prezenta rezultatele prin utilizarea 

adecvata a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite 

• Capacitatea de studiu individual pentru documentarea continuă privind ultimele descoperiri din 

domeniul științei și tehnologiei medicale 

• Cunoaşterea principiilor de etică profesională în cercetare practică 

• Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de autoevaluare, pentru a formula judecăţi de 

valoare şi a fundamenta decizii constructive 

C
o

m
p

e
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n
ţe

 

tr
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sa
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 • Formarea unei gândiri interdisciplinare prin corelarea cunoştinţelor dobândite  

• Executarea cu responsabilitate şi independenţă a sarcinilor profesionale complexe 

• Dezvoltarea capacității de a se autoinstrui, și de a integra şi a pune în practică cunoştinţele pentru 

rezolvarea problemelor noi 

• Dezvoltarea aptitudinilor de a lucra eficient şi colegial în echipă  
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rezultatele clinice, de a le corela în vederea unei interpretări 

corecte, precum şi deprinderea de a utiliza corespunzător limbajul 

specific pentru întocmirea raportului clinic de analiză şi 

comunicarea finală a rezultatelor.  

• Să îndeplinească mici sarcini profesionale, sub forma referatelor 

clinice, care să stimuleze lucrul individual, analiza reflexivă, 

autoevaluarea precum şi documentarea şi actualizarea noutăţilor 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale specifice disciplinei şi 

interdisciplinare. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 

1. Principii generale de farmacologie şi toxicologie 2 

2. Farmacodinamia şi toxicodinamia medicamentelor 1 

3. Farmacocinetica şi toxicocinetica medicamentelor 1 

4. Farmacologia sistemului nervos vegetativ 2 

5. Toxidrom 1 

6. Biomarkeri ai intoxicaţiilor alimentare şi ocupaţionale 2 

7. Biomarkeri ai intoxicaţiilor cu medicamente  2 

8. Biomarkeri ai toxicităţii şi patologiei cardiovasculare 5 

9. Biomarkeri ai toxicităţii şi patologiei tulburărilor metabolice  2 

10. Biomarkeri endocrini 2 

11. Biomarkeri ai toxicităţii şi patologiei autoimune 2 

12. Biomarkeri ai toxicităţii şi patologiei renale  2 

13. Biomarkeri ai bolilor cu determinism genetic  2 

14. Modele experimentale pentru studiul toxicităţii şi evaluarea 

biomarkerilor 

Prelegere; dezbatere, 

problematizare, 

interogare 

(stimularea 

dialogului profesor-

student). 

2 

Bibliografie 
1. K. Aktories, Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, Elsevier Inc., 2009 
2. R.C.Gupta, Biomarkers in Toxicology, Elsevier Inc., 2014 
3. S.W. Looney, Analysis of Biomarker Data: A Practical Guide, Wiley, 2015 
4. A. S. Maisel, Cardiac Biomarkers: Case Studies and Clinical Correlations, Springer, 2016 
5. K.K.Jain, Handook of Biomarkers, Humana Press, 2017 
6. H. Sadrzadeh, Endocrine Biomarkers: Clinicians and Clinical Chemists in Partnership, Elsevier Inc., 

2017  
7. D.A.Morrow, Cardiovascular Biomarkers, Springer, 2006 

8.2 Laborator Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 

1. Discuţii generale privind desfăşurarea lucrărilor practice, 

aspecte legale privind responsabilitatea analistului în 

laboratoarele clinice; repartizarea referatelor şi stabilirea 

grupelor de lucru 

3 

2. Biomarkeri: ţesuturile biologice utilizate pentru evaluarea 

biomarkerilor, apecte clinice, intervale de referinţă, interpretarea 

rezultatelor, variabile ce pot afecta rezultatele, elaborarea 

raportului de analiză; scurtă recapitulare a noţiunilor de chimie 

analitică 

4 

3. Metode utilizate pentru măsurarea biomarkerilor patologici, 

aspecte teoretice şi practice specifice:  
a. Metode biochimice şi analitice: RT-PCR, HPLC, LC, MS 

4 

4. b. Metode imunochimice: ELISA, imunohistochimie  4 

5. c. Metode citochimice (ex vivo): MTT; citometrie în flux 

Se va lucra în grupe de 

maxim 5 studenţi.  

 

Discuţia interactivă, 

experimentul 

observaţia, 

problematizarea,  

analiza, 

dezbaterea,  
prezentarea de referate 

 

4 
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6. d. Metode de studiu in vivo: MRI, EKG  2  

7. e. Metode alternative utilizate în studiile toxicologice (in silico) 4 

8. Farmacologia şi toxicologia sistemului cardiovascular: sistemul 

Langendorf 
4 

9. Colocviu 

 

1 oră 

Bibliografie 
1. K. Aktories, Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, Elsevier Inc., 2009 

2. R.C.Gupta, Biomarkers in Toxicology, Elsevier Inc., 2014 

3. S.W. Looney, Analysis of Biomarker Data: A Practical Guide, Wiley, 2015 
4. A. S. Maisel, Cardiac Biomarkers: Case Studies and Clinical Correlations, Springer, 2016 

5. K.K.Jain, Handook of Biomarkers, Humana Press, 2017 
6. H. Sadrzadeh, Endocrine Biomarkers: Clinicians and Clinical Chemists in Partnership, Elsevier Inc., 

2017  
7. D.A.Morrow, Cardiovascular Biomarkers, Springer, 2006 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

• Cursul are un conținut similar cursurilor din alte universități europene care abordează această problematică. 

• Conţinutul disciplinei ȋn domeniul toxicologiei şi a biomarkerilor patologici este ȋn acord cu cerințele 

pentru dobândirea competenţelor necesare pentru efectuarea analizelor de laborator, cerute de Ordinul 

Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România.  

• Conţinutul disciplinei este important ȋn orientarea profesională asigurȃnd pregătirea teoretică și practică 

pentru angajarea ȋntr-un laborator clinic naţional sau internaţional. 

• Conţinutul disciplinei ajută de asemenea la orientarea profesională a masteranzilor prin intermediul 

vizitelor realizate ȋn laboratoare de cercetare partenere. 

• Conţinutul disciplinei este structurat astfel ȋncȃt să faciliteze dobȃndirea de competenţe pentru lucrul ȋn 

laboratoarele clinice și să asigure bazele ştiinţifice racordate la cerinţele naţionale și internaţionale ȋntr-un 

laborator de cercetare. 

• Conţinutul disciplinei oferă masteranzilor posibilitatea de a acumula cunoştinţele teoretice și practice 

necesare angajării ȋn laboratoare de cercetare din domeniul biologiei, patologiei celulare, biochimiei, etc. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 
Verificarea cunoștințelor teoretice dobândite Examen final 

(online) 
60% 

10.4 Curs 
Capacitatea de a ȋnţelege şi interpreta 

informaţia de specialitate 
Abilităţile de a prezenta un referat de 

specialitate 

Referat de 

specialitate 
(online) 

20% 

10.5 Laborator 
Dezvoltarea de abilități practice în laborator Colocviu de 

laborator 
(online) 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Cunoasterea a 60% din informația conținută în curs 

• Cunoasterea a 60% din informația de la laborator 
Data completării                Semnătura titularului de curs şi seminar  

    26.05.2019           

Data avizării în departament                                           Semnătura directorului de departament 

             25.03.2019                                                                         
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FIŞA  DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea BIOLOGIE 

1.3 Departamentul ANATOMIE, FIZIOLOGIE ANIMALA SI BIOFIZIVA 

1.4 Domeniul de studii BIOLOGIE  

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studii - Calificarea BIOLOGIE MEDICALA- MASTERAND 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 
disciplinei 

MALADII GENETICE CU 

DETERMINARE 

MULTIFACTORIALA 

COD: BMED1212 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de laborator/ 
seminar 

 

2.4 Anul de 
studiu II 

2.5 
Semestrul I 

2.6 Tipul de 
evaluare E 

2.7 Regimul 
disciplinei DO 

2.8 Tipul disciplinei: DCA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 
E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 
V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere 

avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 
  SP - stagiu de practică 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 
din care: 3.2 
curs 

1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 42 

din care: 3.5 
curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi:  

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 4 

 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunoștințe de bază de: genetică generală, genetica umană, genetica 
populațiilor 

4.2 De competențe Utilizarea echipamentelor, ustensilelor si materialelor consumabile de 
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laborator 
Calculul concentrațiilor soluțiilor, capacitatea de a urmări și realiza 
independent sau in echipa experimente de cercetare, etc 
Utilizarea calculatorului și abilități de accesare  modele de căutare date 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului 

Cursul se va realiza sub forma de  prelegere, conversaţie și 
problematizare. 
Suport logistic: proiector multimedia şi suport video 
Participarea la minim 50% din cursuri este o condiţie pentru 
participarea la examen 

5.2. De desfășurare a seminarului 

Lucrările practice și seminariile vor fi realizate îmbinând 
prelegerile cu activitatea practică in laborator.  
Lucrări practice vor implica realizarea pe grupe de lucru a unor 
experimente la nivel molecular a caror rezultate sunt analizate 
prin intermediul studiilor de tip caz-control si analizelor 
familiale. 
Metodele folosite la lucrarile practice sunt: experimentul, 
observatia, simularea computerizata, problematizarea. 
Participarea la toate lucrările de laborator este o condiţie pentru 
participarea la examen 

 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 

Cursul și lucrările practice de Maladii genetice cu determinare 
multifactoriala urmaresc sa familiarizeze studenții cu aspecte ale geneticii 
cantitative aplicate genomului uman și să faciliteze ințelegerea aspectelor de 
componentă genetică și componentă de mediu și a modului în care acestea 
interacționeză în determinarea maladiilor complexe.  
Având în vedere incidență ridicată a maladiilor multifactoriale, este foarte 
important să se înceapă descifrarea cât mai timpurie pentru fiecare caz 
analizat a mecanismelor de apariție ale maladiei pentru a se asigura o 

6. Competențele specifice acumulate 

6.1. Competențe 

profesionale 

 

• Cunoașterea noțiunilor referitoare la rolul componentei genetice și a mediului 
în determinismul bolilor multifactoriale; 

• Utilizarea parametrilor statistici și a testelor specifice în caracterizarea 
diferitelor tipuri de maladii multifactoriale; 

• Capacitatea de a alege, a aplica și interpreta testele specifice de identificare a 
genelor de susceptibilitate pentru maladiile multifactoriale; 

• Abilitatea de a corela modificările evidențiate experimental în genele de 
susceptibilitate cu stadiul maladiei multifactoriale și factorii de mediu asociați 
 

6.2. Competențe 

transversale 

• Aplicarea noţiunilor teoretice asimilate în rezolvarea aspectelor practice  
• Capacitatea de a utiliza terminologia specifică și informațiile acumulate în 

contexte /discipline noi. 
• Dezvoltarea capacitații de e realiza prezentări orale pe temă dată, utilizând 

informatia on line corelat cu cea invățată la alte discipline.  
• Dezvoltarea aptitudinilor de a lucra în echipa și de a interacționa optim cu toți 

membrii acesteia astfel încât să se asigure rezolvarea eficientă a sarcinii aflate 
în lucru.  
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evoluție cu pronostic cât mai favorabil. În acest scop cursul și lucrările 
practice de Maladii genetice cu determinare multifactoriala au ca obiectiv 
principal familiarizarea studenților (viitorii biologi din centrele de 
diagnostic) cu principalele tipuri de mecanisme și de baterii de teste ce pot fi 
utilizate pentru un management cât mai efectiv al acestui tip particular de 
maladii.  

7.2 Obiectivele specifice 

- Cunoasterea efectele factorilor genetici si ale mediului asupra caracterelor 
cantitative si a particularitatilor ereditatii multifactoriale umane. 
- Exemplificarea ereditatii multifactoriale prin intermediul unor maladii 
umane si dezvoltarea capacitatii de a utiliza sfatul genetic pentru familiile 
pacientilor cu maladii multifactoriale. 
- Stimularea cercetarii intr-un domeniu de varf al biologiei actuale si 
pregătirea masteranzilor pentru studii de doctorat in domeniul geneticii 
medicale. 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare 

Nr. 

Ore/Obser
vaţii 

Genetica cantitativa 
- caractere discrete și caractere cantitative 
- tipuri de caractere cantitative (continue, meristice, prag) 
- studii ce au vizat evidențierea mecanismelor de transmitere a 
caracterelor cantitative (Johansen, Nilsson-Ehle) 

prelegere frontală 
interactivă, 

suport PPT și video 
2 ore 

Parametrii statistici statistici folosiți pentru analiza 

caracterelor cantitative:  

-distibuţia, media (x),  varianța, deviația standard, corelația,  
regresia,  
- heritabilitate (tipuri de heritabilitate, metode de calcul, 
limitări) 

prelegere frontală 
interactivă, 

suport PPT și video 
3 ore 

Componenta genetică a maladiilor complexe 
- Tipuri de studii ce aduc dovezi ale implicării componentei 

genetice în declanșarea maladiilor multifactoriale (familiale, 
gemeni, adopții) 

- Importanta practica a acestor studii (identificare indivizi cu 
susceptibilitate ridicată la apariția ueni anume maladii 
multifactoriale, identificare și clonare gene de risc etc.) 

- Abordari experimentale în vederea identificării genelor 
implicate în maladiile multifactoriale (studiul genelor 
candidat, analizele de linkage, studii de asociere) 

prelegere frontală 
interactivă, 

suport PPT și video 
3 ore 

Caracteristicile ereditatii multifactoriale umane  
- caractere multifactoriale umane 
- modelul prag pentru transmiterea unor maladii umane 
complexe  

prelegere frontală 

interactivă, 
suport PPT și video 

1 oră 

Exemple de maladii multifactoriale pentru care se cunosc 

factorii genetici şi de mediu  
-Tromboza venoasă,  
- Retinita pigmentară digenică 

prelegere frontală 

interactivă, 
suport PPT și video 

1 oră 

Cancerul ca maladie multifactorială 

- Definiție, forme, mutația ca piesă centrală în apariția și 
progresia cancerului 

prelegere frontală 

interactivă, 
suport PPT și video 

4 ore 
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- miRNA și importanța interacției acestuia cu 
oncogenele/antioncogenele 

- oncogenele: mecanismele prin care se realizează 
transformarea protooncogenelor în oncogene, exemple de 
oncogene și rolul acestora (RET, RAS, oncogene activate 
prin translocații cromozomale, telomeraza ca oncogenă) 

- antioncogene: clasificare, Two-hit hypotesis, exemple de 
antioncogene și rolul acestora (RB1, TP53) 

- rolul factorilor mutageni din mediu în apariția și progresia 
cancerului 

Bibliografie 

• Strachan T., Read A. 2011. Human Molecular Genetics. 4th Edition, Garland Science 
• Rob B. 2017. Genetics: Analysis and Principles. 6th Edition, McGraw-Hill Education 
• Watson J., si colab., 2014. Molecular Biology of the Gene (seventh edition). Cold Spring Harbor 

Laboratory Press.  
• Halliburton R., 2004. Introduction to population genetics. Pearson Ed. Inc. 
• Simon-Gruiţa A., 2007. Introducere în genetica populaţiilor, Edit. Universității din Bucureşti,  
• Gillespie J.H., 1998. Population genetics. A concise guide. John Hopkins University Press, 
• Thompson & Thompson, 2007. Genetics in medicine, 6th Edition, Elsevier  
• Roberto Biassoni, Alessandro Raso, 2014. Quantitative Real-Time PCR: Methods and Protocols, 

Humana Press Inc. 
• D.G. Wilkinson, 1992. In Situ Hybridization, A practical Approach, IRL PRESS 

8.2 Seminar/ Laborator Metode de predare 

Nr. 

Ore/Obser

vaţii 

Aplicatii cantitative privind calcularea heritabilitatii pentru 
unele caractere multifactoriale umane. 

Lucrări practice  
individuale 

2 ore 

Aplicarea tehnicii FISH pentru evidențierea oncogenelor 
rezultate prin translocații cromozomiale implicate în diferite 
tipuri de leucemii (BCR/ABL; IGH/MYC) cât și a telomerazei 
ca oncogenă 

Lucrări practice în 
echipă și individuale 

6 ore 

Metode moleculare pentru identificarea unor markeri ADN 
corelati cu susceptibilitatea la anumite maladii multifactoriale 
(izolare ADN, PCR, restrictie enzimática) 

Lucrări practice în 
echipă și individuale 

6 ore 

Analiza expresiei genice a telomerazei ca oncogenă prin RT-
qPCR  (izolare ARN, Reverstranscriere, RT-qPCR) în vederea 
corelării acesteia cu stadiul diferitelor tipuri de neoplazii   

Lucrări practice în 
echipă și individuale 

6 ore 

Exemple de maladii multifactoriale: raspandire pe glob, tablou 
clinic, cauze, diagnostic și tratament 

Prezentări referate și 
discuții în grupuri de 

lucru 
8 ore 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Cursul are un conținut similar cursurilor din alte universități europene care abordează această 
problematică. 
Cursul și lucrările practice de laborator asigură dezvoltarea competențelor profesionale ale viitorilor 
biologi facilitând integrarea acestora în diverse laboratoare medicale și de cercetare dezvoltându-le 
dexteritate practică, siguranță și independență în realizarea protocoalelor de laborator. Totodata, pe baza 
cunoștințelor acumulate, absolvenții vor avea abilitatea de a aplica notiunile teoretice în practică, de a 
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alege varianta sau protocolul de urmat și de a interpreta rezultatele obținute în context clinic, aspecte 
direct vizate de către angajatori în momentul de față. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoașterea și asimilarea 
conținutului informațional și 
capacitatea de a utiliza informația 
într-un context specific 

Examen scris materie curs 
(subiecte tip eseu) 

(online) 
55% 

Deprinderi de a:  
- utiliza informația existentă în 
mediul on line pentru redactarea de 
referate  

Pregătire și prezentare referate 
pe o temă dată (evaluare orală) 
(online) 
 
 

30% 

10.5 Seminar/ 

Laborator 

Deprinderi de a:  
- realiza și interpreta rezultate ale 

tehnicii FISH în contextul stadiului 
bolii canceroase și a factorilor de 
mediu asociați 

- identifica markerii ADN corelati cu 
susceptibilitatea la anumite maladii 
multifactoriale 
- utiliza tehnica RT-qPCR pentru 
cuantificarea genelor de 
susceptibilitate ala maladiilor 
multifactoriale 

Notare pe parcursul realizării 
lucrărilor practice (evaluare 
orală) (online) 
 
 

15% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoașterea a 50% din informația conținută în curs 
Cunoașterea a 50% din informația de la laborator 

 
Data completării   

28.03.2019   

 
 
 
 

                                       Semnătura titularului de curs si seminar 
 

 
 

 

Data avizării în 
departament 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București 

1.2 Facultatea Biologie 

1.3 Departamentul Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizică 

1.4 Domeniul de studii Biologie  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii - Calificarea Biologie Medicala – Masterand  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Elemente de patologie 

functionala clinica 

COD : BMED 2115 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar  

2.7 Regimul 

disciplinei 
DO 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 
2.6 Tipul de 

evaluare 
E 

2.8 Tipul 

disciplinei 
DA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 

E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 

V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 

  SP - stagiu de practică 

                                                                     

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 
4 

din care: 3.2 

curs 
2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 
56 

din care: 3.5 

curs 
28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat 4 

Examinări 3 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 60 

3.9 Total ore pe semestru 116 

3.10 Numărul de credite 5 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Pentru parcurgerea continutului acestei discipline, este necesara promovarea 

examenelor la urmatoarele discipline: Biologie celulară, Biofizică şi Fiziologie 

Animala. 

4.2 De competenţe Cunoașterea generală a fiziologiei şi semnalizării celulare. 
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Utilizarea programelor informatice uzuale pentru analiza datelor, întocmirea 

proiectelor și expunerea prezentărilor. 

Cunoaşterea limbii engleze (limbaj tehnic biomedical) pentru parcurgerea 

bibliografiei. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului • Dotări minime: Videoproiector, laptop 

5.2. De desfăşurare a laboratorului 

• Calculatoare desktop pentru programe de simulare, incubator 

pentru celule, hotă cu flux laminar, echipamente pentru 

dozat proteine si citokine & chemokine, microscoape pentru 

vizualizat marcari imunohistochimice 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
Cunoaşterea şi înţelegerea functionarii in conditii patologice a 
organelor si sistemelor din corpul uman. 

7.2 Obiectivele specifice 

Intelegerea principiilor generale care guvernează fiziopatologia 
omului.  

Intelegerea importantei cunoasterii modificarile fiziopatologice 
pentru abordarea unei strategii terapeutice corecte.  

Formarea abilitatilor de interpretare corecta a rezultatelor 

obtinute din inregistrarea fenomenelor fiziopatologice.  

Dobandirea de abilitati de redactare a lucrarilor de dizertatie. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

• Cunoaşterea şi întelegerea principiilor generale ale fiziopatologiei. 

• Dobandirea de cunostinte despre fiziopatologia sistemului nervos (scleroza in placi, 

miastenia gravis), a sistemului cardiovascular (hipertensiunea arteriala, infarctul de 
miocard), a tulburarilor metabolice (diabet, disbioze intestinale).   

• Identificarea de termeni, procese şi conexiuni specifice functionarii integrate a organelor si 
sistemelor in conditii patologice.  

• Abilitatea de a inregistra procese fiziologice modificate desfasurate in timp real pe 

preparate musculare, cardiovasculare sau neuronale.  

• Dezvoltarea abilităţii de a parcurge un articol ştiinţific care conţine informatii avansate de 

fiziopatologie.  

C
o

m
p

et
en
ţe

 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

• Capacitatea de a corela cunoştiinţe avansate din domeniul fiziopatologiei cu informaţia din 

alte domenii (ex. biologie celulară, biofizica, fiziologie). 

• Capacitatea de analiză critică a unui articol ştiinţific. 

• Dezvoltarea capacității de a se autoinstrui, a gândi independent și de a-și utiliza abilitățile 

în rezolvarea problemelor. 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare. 

• Capacitatea de a stabili prioritățile și a utiliza timpul  eficient. 

• Capacitatea de a-și evalua critic performanțele individuale în cadrul echipei, dezvoltarea 
abilităților de a lucra eficient și colegial în echipă. 
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Ore/Observaţii 

1. Notiuni introductive. Mecanismele 
disfunctiilor celulare. 

4 

2. Tulburari de functionare a neuronului: 
Scleroza in placi. 

4 

3. Tulburari de functionare a sinapselor chimice.  4 

4. Miastenia gravis. 2 

5. Surditarea nervoasa si de conducere.  2 

6. Nevralgia de trigemen.  2 

7. Tulburari de functionare a sistemului 

cardiovascular: Tahicardia. 
2 

8. Tulburari de functionare a sistemului 

cardiovascular: Hipertensiunea si Infarctul de 

miocard. 

4 

9. Diabetul, modificari fiziopatologice. 2 

10. Disbiozele intestinale. Corelatii cu 

fiziopatologia sistemului nervos.   

Prelegerea; Dezbaterea, 
problematizarea, interogarea 

(stimularea dialogului profesor-
student). 

2 

Bibliografie 

• Silbernagl/Lang, Color Atlas of Pathophysiology, Thieme Verlag, 2000  

• Carol Porth, Pathophysiology - Concepts of altered health state, Wolters Kluwer Health, 2009 

• Walter Boron, Medical Physiology, W.B. Saunders Company, 2005 

• Arthur C. Guyton, John E. Hall, Textbook of Medical Physiology ,W.B. Saunders Company, 
2005  

• Ghidul sanatatii familiei - Clinica Mayo, Editura All, 2006 

• Gheorghe Manole, Fiziopatologie clinica generala, Editura Coresi, 2003 

8.2 Laborator Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 

1. Inregistrarea electroencefalografică in teste de 

relaxare sau activitate cerebrală  

Prezentarea protocolului de 

lucru și realizarea înregistrărilor 
4 

2. Electrooculograma în timpul cititului și a 

urmăririi obiectelor pe diagonală 

Prezentarea protocolului de 

lucru și realizarea înregistrărilor 

4 

3. Efectuarea electrocardiogramei în stare de 

repaus sau după efort fizic 

Prezentarea protocolului de 

lucru și realizarea înregistrărilor 

4 

4. Formarea imaginii pe retină și defectele de 

vedere 

Prezentarea protocolului de 

lucru și realizarea înregistrărilor 

4 

5. Detectarea petei oarbe și formarea câmpului 

vizual monocular sau binocular 

Prezentarea protocolului de 

lucru și realizarea înregistrărilor 

4 

6. Audiograma 
Prezentarea protocolului de 

lucru și realizarea înregistrărilor 
4 

7. Noțiuni generale de acordare a măsurilor de 
prim ajutor 

Prezentarea protocolului de 
lucru și realizarea înregistrărilor 

4 

Bibliografie 
• Ristoiu V., Pluteanu F., Babeş A., Lucrări practice de fiziologie animală, Editura Universităţii din 

Bucureşti, 2004 

• Strungaru Gr, Vasilescu E, Nastasescu Gh, Nistor M, Indrumător de lucrări practice de Fiziologia 

Animalelor, Editura Universitatii Bucuresti, 1983 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

• Conţinutul disciplinei Elemente de patologie functionala clinica este ȋn acord cu indicatiile 

Federatiei Europene pentru Chimie Clinica si Medicina de Laborator referitoare la competentele 

de lucru intr-un laborator de analize medicale.   

• Conţinutul disciplinei este structurat astfel ȋncȃt să faciliteze dobȃndirea de cunostinte ştiinţifice si 
competenţe pentru lucrul intr-un laborator de analize  medicale.  

• Prin intermediul acestei discipline, masteranzii sunt ȋncurajaţi şi susţinuţi să realizeze mici 
proiecte de explorari functionale ȋn laboratoarele departamentului şi/sau ȋn alte laboratoare 

partenere.  

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

Verificarea cunoștințelor teoretice 
dobândite 

Examen final 
(online) 

60% 

10.4 Curs Abilitatea de a înţelege şi prezenta 
un articol ştiinţific din domeniu 

Referat de 
specialitate 

(online) 

20% 

10.5 Laborator 

Dezvoltarea de abilități practice în 

laborator 

Colocviu de 

laborator 
(online) 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Cunoasterea a 50% din informația conținută în curs 

• Cunoasterea a 50% din informația de la laborator 

 
 

Data completării         Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de laborator 
    11.03.2019                 

                                                                                                 

 

 

Data avizării în departament                                           Semnătura directorului de departament 

             12.03.2019                      
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FIŞA  DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea BIOLOGIE 

1.3 Departamentul ANATOMIE, FIZIOLOGIE ANIMALĂ ȘI BIOFIZICĂ 

1.4 Domeniul de studii BIOLOGIE  

1.5 Ciclul de studii MASTER  

1.6 Programul de studii - Calificarea BIOLOGIE MEDICALA- MASTERAND 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ORGANIZAREA ȘI DINAMICA 

GENOMULUI EUCARIOT 
COD: BMED1105 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de laborator/ seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

2.8 Tipul disciplinei: DCA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 
E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 
V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 
  SP - stagiu de practică 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 4 

Examinări 6 

Alte activităţi: 
……………… 
………………… 

… 

3.7 Total ore studiu individual 66 

3.8 Total ore pe semestru 108 

3.9 Numărul de credite 4 

 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Genetică generală, Genetică umană 
4.2 De competențe Capacitatea de a aplica tehnici de baza specifice geneticii (citogenetice si de genetică moleculară) 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului Suport logistic: proiector multimedia şi suport video 

5.2. De desfășurare a lucrărilor practice 

Colecţie preparate microscopice pentru citogenetică.  
Aparatură specifică laboratoarelor de genetică moleculară (termocycler, electroforeze, 
aparat de Real Time PCR etc.). 
Calculatoare conectate la internet pentru accesarea bazelor publice de date si 
prelucrarea datelor obținute din experimente. 
Prezență de minim 80% la lucrările de laborator pentru a intra în examen. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoașterea și înțelegerea organizării și funcționării genomului eucariot, cu referire specială la 

aplicarea acestor noțiuni în studiul genomului uman 

7.2 Obiectivele specifice 

1.Cunoașterea obiectului și importanței genomicii, proteomicii, transcriptomicii, metabolomicii – 
domenii de vârf ale geneticii și biologiei moleculare. 
2. Identificarea și caracterizarea principalelor tipuri de secvențe caracteristice genomului eucariot și 
întelegerea mecanismelor responsabile de evoluția genomurilor.  
3. Asimilarea unor noțiuni de genomică comparată, cu refererire atât la genomul nuclear, cât și la 
genomurile extranucleare și corelarea acestora cu evoluția genomului uman 
4. Înțelegerea mecanismelor care stau la baza funcționării genomurilor EK: modalități de activare și 
silențiere ale genomului. 
5. Cunoașterea și utilizarea nomenclaturii specifice genomicii  
6. Dezvoltarea capacității de a interoga bazele publice de date, de a identifica mutații și de detecta 
asemănări/deosebiri intra și interspecifice..  
7. Stimularea cercetării într-un domeniu de vârf al biologiei actuale și pregătirea masteranzilor pentru 
studii de doctorat in domeniul genomicii. 

 
8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 
Genomica – ramură de vârf a geneticii. 
- definiția si caracterizarea generala a genomului 
- obiectul de studiu al genomicii; genomica structurală, genomica functională și comparată  
- proteomica, transcriptomica, metabolomica. 

Prelegere frontală, 
dialog 

2 

Tehnici utilizate in studiul  genomurilor:  
- cartarea genomului: hărți citogenetice, genetice si fizice. 
- secvențierea: istoric, metode de baza, strategii actuale, aplicații 

Prelegere frontală, 
dialog, suport video 

2 

Organizarea microscopică și moleculară a genomului eucariot:  
- modele de împachetare ale cromatinei (nucleosom, solenoid, fibra de 700nm, cromozom 
metafazic) 
- alcătuirea genei la eucariote și particularități ale structurii genelor la plante, animale și om 
- exprimarea genelor și controlul expresiei genice la diferite specii de eucariote, inclusiv om 

Prelegere frontală, 
dialog, suport video 

4 

Tipuri de secvențe din alcătuirea genomului  eucariotelor 
- mărimea genomului și paradoxul valorii C. 
- experimente de cinetica reasocierii (Britten si Kohne) și corelația curbelor Cot cu valoarea C 
- secvențe ADN în copie unică sau număr redus de copii: gene care codifică proteine; 
pseudogene: procesate si neprocesate; familii de gene: globine, tubuline, histone; gene pentru 
ARNr, ARNt și alte tipuri de ARN 
- secvențele repetate din genomul eucariotelor: a) secvențe de ADN moderat repetat funcționale 
și nefuncționale și b) ADN înalt repetat.  

Prelegere frontală, 
dialog, suport video 6 

Rearanjamente genetice în genomul eucariotelor  
- rearanjamente genetice prin intermediul elementelor transpozabile; transpoziție și 
retrotranspoziție; clase de elemente transpozabile.  
- rearanjamente genetice prin intermediul retrovirusurilor  

 3 

6. Competențele specifice acumulate 

6.1. Competențe 

profesionale 

- Cunoaşterea, înțelegerea și aplicarea corectă a noţiunilor privind tipurile de secvențe și funcționarea 
genomurilor EK, precum și analiza comparativă a acestora. 

- Aplicarea tehnicilor folosite curent în laboratoarele de genetică/genomică/medicale (tehnici 
citogenetice si de genetică moleculară), precum și a unor metode moderne (secvențiere, DNA 
microarray).  

- Utilizarea corespunzătoare a noţiunilor de specialitate specifice laboratoarelor de genetică, genomică, 
diagnostic molecular, fertilizare in vitro. 

- Analiza și interpretarea rezultatelor prin accesarea bazelor internaționale de date și corelarea 
rezultatelor cu anumite particularităţi fenotipice ale celor mai frecvente maladii genetice umane. 

- Manipularea și întreținerea echipamentelor specifice laboratoarelor de genetică/genomică, inclusiv a 
celor cu profil medical. 

6.2. Competențe 

transversale 

- Integrarea noțiunilor de genetică și genomică cu cele din domeniul geneticii umane și a practicii 
medicale.  

- Utilizarea noţiunilor teoretice de genomică și provenite de la alte discipline conexe pentru rezolvarea 
unor probleme practice. 

- Folosirea terminologiei specifice genomicii în contexte noi.  
- Capacitate de integrare în echipe multidisciplinare și flexibilitate în rezolvarea sarcinilor de lucru. 
- Respectarea principiior de etică profesională. 
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- rearanjamente genetice datorate crossing-overului inegal și translocațiilor 
Elemente de genomică comparată  
- gene ortolog, gene paralog și înlocuirea genelor in evolutia eucariotelor  
- proteine mozaic și exon shuffling (amestecarea exonilor)  
- genomica comparată a organitelor  
- genomica comparată a eucariotelor prin analiza genomurilor de la organisme-model 
Saccharomyces cerevisiae, Arabidopsis thaliana, Caenorhabditis elegans,Drosophila 

melanogaster. 

Prelegere frontală, 
dialog, suport video 

2 

Noțiuni privind funcționarea genomului la EK 
- mecanisme de activare ale genomului EK: acetilarea și remodelarea nucleosomilor 
- mecanisme de inactivare a genomurilor EK: deacetilarea și metilare  
- implicarea mecanismelor de epigenetică în apariția unor patologii umane 

Prelegere frontală, 
dialog, suport video 

4 

Genomul uman 

- proiectul „Genomul uman”: obiective, beneficii 
- caracteristici generale ale genomului uman rezultate din analiza secvenței finale 
- noțiuni privind evoluția genomului la hominide 

Prelegere frontală, 
dialog, suport video 

3 

Bibliografie 
- Krebs J., Goldstein E, Kilpatrick S. 2010. Lewin’s Genetics X. Jones and Bartlett Publishers. ISBN 978-7-04-026961-1 
- Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF., 2007, Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 7th Edition, Saunders Elsevier, 

ISBN 9781416030805 
- Rob B. 2017. Genetics: Analysis and Principles. 6th Edition, McGraw-Hill Education 
- Watson J., Baker T., Bell S., Gann A., Levine M., Losick R. 2014. Molecular Biology of the Gene (seventh edition). Cold Spring 

Harbor Laboratory Press. ISBN 0-321-76243-6. 
- Campbell A.M., Heyer L.J., 2002 – Discovering genomics, proteomics and bioinformatics, Benjamin Cummings, USA, 352 p. 

8.2 Seminar/ Laborator Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 
Citogenetică: nomenclatura standard, realizarea și analiza unor preparate citogenetice din 
material biologic vegetal, animal și uman, identificarea principalelor tipuri morfologice de 
cromozomi și a aberațiilor cromozomiale numerice și structurale. 

Dialog, explicație, 
experiment 

2 

FISH (fluorescence in situ hybridisation), tehnică de citogenetică moleculară folosită pentru 
identificarea unor rearanjamente cromozomiale la diferite specii de EK și om 

Explicație, 
demonstrație, 
experiment 

2 

Metode moleculare (directe şi indirecte) utilizate pentru analiza genomurilor EK: izolare ADN, 
izolare ARN, electroforeze, PCR, Real Time PCR și RT-PCR. Interpretarea rezultatelor obţinute. 

Explicație, 
demonstrație, 
experiment 

6 

Tehnici moderne utilizate în analiza genomurilor, cu referire specială la genomul uman: 
strategii de secvențiere (metoda dideoxiribonucleotidelor versus NGS), DNA microarray ca 
metodă de identificare a mutațiilor și diagnostic molecular 

Explicație, 
demonstrație, dialog 

2 

Interogarea bazelor publice de date pentru analiza comparativă a unor genomuri EK Explicație, 
demonstrație, lucru 
individual 

2 

Bibliografie 

- Bembea M. 2016. Genetica în pediatrie; compendiu clinic. Risoprint, România 
- Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF., 2007, Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 7th Edition, Saunders Elsevier, ISBN 

9781416030805 
- Rob B. 2017. Genetics: Analysis and Principles. 6th Edition, McGraw-Hill Education 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
Cursul ţine cont de dezvoltarea și diversificarea accelerată a geneticii și genomicii cu referire specială la aspectele care vizează abordarea 
genomică a patologiei umane.. Astfel, se urmărește pregătirea studenților în concordanță cu cererea crescută de specialiști în laboratoarele 
de genetică moleculară, genomică, citogenetică, de diagnostic molecular, de fertilizare in vitro etc. Conținuturile cursului și lucrărilor 
practice sunt fundamentale pentru înțelegerea mecanismelor care guvernează funcționarea genomurilor EK și pentru dezvoltarea 
competenţelor în aplicarea unor tehnici de ultimă generație precum:FISH, secvențiere WGS, NGS , DNA microarray. De asemenea, cursul 
asigură formarea unor specialiști capabili atât să aplice, să implementeze, să îmbunătățească tehnici de laborator, cât și să ofere consultanță 
pentru alți profesioniști, în special din domeniul medical. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 
Cunoașterea conţinutului informaţional și 
capacitatea de a utiliza informaţia într-un context 
specific 

Examen scris 
(online) 

70% 
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 Verificări pe parcursul semestrului (teste grilă, 
probleme) 

  

Se evaluează capacitatea de a:  
- identifica cele mai frecvente tipuri de aberaţii 
cromozomale numerice şi structurale,  
- înțelege rezultatele aspecte legate de structura și 
funcționarea genomului EK, și cu precădere a 
genomului uman 
-interpreta datele referitoare la evoluția 
structurală și funcțională a genomurilor 

10.5 Seminar/ 
Laborator 

Verificări pe parcursul semestrului (teste grilă, 
probleme, referate) 

Examen scris şi oral 
(online) 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoasterea a 50% din informația conținută în curs 
Cunoasterea a 50% din informația de la laborator 

 
 
Data completării:        Semnătura titularului de curs 
26.03.2019         
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FIŞA  DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea BIOLOGIE 

1.3 Departamentul GENETICĂ 

1.4 Domeniul de studii BIOLOGIE  

1.5 Ciclul de studii MASTER  

1.6 Programul de studii - Calificarea BIOLOGIE MEDICALA 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Mecanisme moleculare ale patogenităţii şi 
virulenţei microoganismelor 

COD: BMED1103 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de laborator/ seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DO 

2.8 Tipul disciplinei: DA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 
E – Examen DO - disciplină obligatorie DF – disciplină fundamentală 
C - Colocviu Dop - disciplina opțională DA - disciplină de aprofundare 
V - Verificare DF - disciplină facultativă DC - disciplină complementară 
  SP - stagiu de practică 

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

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 6 

Examinări 3 

Alte activităţi: 
 

 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunoștinţe acumulate din parcurgerea disciplinelor: 
- notiuni introductive de genetică 
- noțiuni introductive de microbiologie generală 

4.2 De competențe Să cunoască :  
- tehnici de cultivare si manipulare a microoganismelor 
- tehnica de manevrare a microscopului optic 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului Amfiteatru/sală cu minimum 40 locuri, computer, videoproiector,  ecran de proiecţie, tablă de scris 
5.2. De desfășurare a 
seminarului 

Laborator, materiale şi aparatură specifice investigațiilor genetice (centrifuga, aparat electroforeza 
acizi nucleici, baie de apă, transiluminator, termocycler, spectrofotometru, etc). 
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7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

- Disciplina urmăreşte dobândirea de cunoştinţe referitoare la procesele genetice şi moleculare 
asociate cu patogenitatea şi virulenţa unor microorganisme procariote şi eucariote. Cunoaşterea 
unor gene implicate în virulentă unor tulpini microbiene şi înţelegerea modului de exprimare/ 
funtionare al acestora în cadrul procesului infecţios. Rolul unor mutaţii şi impactul modificărilor 
transcripţionale, post-transcripţionale, translaţionale asupra variaţiei gradului de virulentă şi 
patogenitate.  

7.2 Obiectivele specifice 

- Însuşirea cunoştinţelor teoretice privind principiile metodelor de analiză a materialului genetic. 

- Dobândirea abilităţilor practice de manipularea a materialului genetic. 

- Stimularea cercetării într-un domeniu de vârf al biologiei medicale.   

- Pregătirea masteranzilor pentru studii de doctorat. 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 

Nr. 

Ore/Observaţii 
1. Aspecte generale: definiţie; genuri/specii de bacterii patogene; factori de virulenţă ce 

determină colonizarea (adezine, invazine, formarea de biofilme). 
Expunerea 
interactivă a 
materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint, filme 
didactice. 
Conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

2. Factorii de virulenta asociati cu invazia (exotoxine, endotoxine, enzime hidrolitice) Genele 
implicate in sinteza enzimelor si toxinelor.  

Expunerea 
interactivă a 
materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint. 
Conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

3. Mecanismele de rezistenta la antibiotice. Genele implicate in rezistenta la antibiotice si 
mutatiile asociate si cresterea rezistentei.  

Expunerea 
interactivă a 

2 ore 

6. Competențele specifice acumulate 

6.1. Competențe 

profesionale 

Abilităţi dobândite de student:  
- cunoaşterea şi înţelegerea: factorilor de virulenţă /patogenitatea la bacteri şi drojdii; bazele genetice ale 

virulenţei; mecanisme de reglaj genetic asociate cu virulenţa şi patogenitatea la bacterii; ciclul de viaţă 
la drojdii patogene vs. nepatogene; structura şi funcţionarea materialului genetic la drojdii patogene vs. 
nepatogene. 

- după parcurgerea cursului studenţii sunt capabili să explice interacţiile dintre organismul uman - 
microorganismele patogene; mecanismele de reglaj genetic implicate în procesele de patogenitate; 
mecanismele genetice ce conduc la cresterea virulenţei; conexiunile dintre mecanismele de reglaj al 
ciclului celular şi patogenitate la drojdii; tehnicile de investigaţie a materialului genetic al 
microorganismelor patogene/potenţial patogene. 

- după parcurgerea lucrărilor practice studenţii au abilitatea de a lucra metode şi tehnici utilizate în 
domeniul biologiei moleculare si microbiologiei precum: izolare şi purificare a ADN cromosomal din 
bacterii şi drodjii patogene; verificarea electroforetică şi spectrofotometrică a probelor de ADN pentru 
determinarea integrităţii şi purităţii; elaborarea şi optimizarea condiţiilor de amplificare (PCR) şi de 
restricţie a ampliconilor la tulpini de bacterii şi drojdii; realizarea si analiza profilurilor ARDRA; 
analiză critică a rezultatelor obţinute, comparativ cu alte studii similare din literatură de specialitate. 

6.2. Competențe 

transversale 

- formarea unei atitudini responsabile cu privire la activitatea de cercetare; 
- încurajarea şi promovarea spiritului de echipă, dar şi a abilitaţilor şi  competenţelor individuale; 
- încurajarea abordării unor direcţii noi de cercetare în domeniul vizat. 
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materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint. 
Conversaţie, 
problematizare 

4. Gene 
bacteriene implicate în virulenţă: reglajul genetic al exprimării; nivele de reglaj a exprimării 
genelor; amplificarea genică (procese de recombinare şi duplicaţie). 

Expunerea 
interactivă a 
materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint, filme 
didactice. 
Conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

5. Mecanisme de reglaj transcripţional: organizarea genică la bacteriile patogene; activarea 
transcriptională (familia AraC, VirF la Yersinia şi Shigella, ToxR la Vibrio); sisteme reglatorii 
“2-component” (structura, cascadă de reglare). 

Expunerea 
interactivă a 
materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint. 
Conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

6. Tehnici de biologie moleculară utilizate în identificarea bacteriilor patogene (RFLP pe 
ADN cromosomal; profilul plasmidial; ARDRA; arbori filogenetici). 

Expunerea 
interactivă a 
materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint, filme 
didactice. 
Conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

7. Drojdii patogene: genuri/specii de drojdii cu potenţial patogen (genul Candida); aspecte de 
ecologie; elemente generale privind patogenitatea/virulenţa drojdiilor. 
 

Expunerea 
interactivă a 
materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint. 
Conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

8. Ciclul de viaţă la Saccharomyces cerevisiae comparativ cu cel al drojdiilor patogene (Candida 

albicans): ciclinele ciclului celular; gene implicate în reglajul ciclului celular; cascada MAPK; 
dezvoltarea hifală şi pseudohifală. 

Expunerea 
interactivă a 
materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 

2 ore 
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prezentări 
PowerPoint. 
Conversaţie, 
problematizare 

9. Genomul nuclear şi extranuclear la S.cerevisiae / C. albicans: caracterizarea secvenţelor 
ARS, CEN şi TEL; polimorfismul de lungime al cromozomilor la tulpini de drojdii patogene 
izolate din diferite situsuri; genomul mitocondrial. 

Expunerea 
interactivă a 
materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint. 
Conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

10. Peretele celular al drojdiilor patogene: factor determinant în apariţia proceselor de 
patogenitate; structura specifică (manani, manan-proteine), familia de gene ALS (aglutinine 
like sequences); procese de aderenţă celulară. 

Expunerea 
interactivă a 
materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint. 
Conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

11. Genele implicate in sinteza enzimelor hidrolitice si modificarile post-translationale privind 
activarea acestora (genele SAP, LIP, PLB).  

Expunerea 
interactivă a 
materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint. 
Conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

12. Procesul de diseminare şi mecanismele prin care celulele de drojdii reuşesc să evadeze de 
componentele sistemului imunitar.   

Expunerea 
interactivă a 
materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint, filme 
didactice. 
Conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

13. Mecanismele de rezistenţa la antifungice (azoli, echinocadine, amfotericina B)  si genele 
asociate acestora (ERG11, FKS, MDR, CDR)  

Expunerea 
interactivă a 
materialului 
conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint. 
Conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

14. Metode moderne de investigaţie a genomului la dojdii (electrocariotipare, RFLP pe ARNr 18S, 
pattern-ul de restricţie al ADN mitocondrial). 

Expunerea 
interactivă a 
materialului 

2 ore 
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conform 
programei 
analitice, folosind 
mijloace 
multimedia, 
prezentări 
PowerPoint, filme 
didactice. 
Conversaţie, 
problematizare 

Bibliografie 
1. Chen S.C.A., Sorrell T.C., 2007, Antifungal agents, Med J Aust 187(7):404-409. 
2. da Silva G.M., da Silveira F.R.X., Costa Pires M.F., 2007, Adherence to HeLa cells, typing by killer toxins and susceptibility to 

antifungal agents of Candida dubliniensis strains, Braz Oral Res 21(1):87-91. 
3. Dale J.W., 1998, Molecular Genetics of Bacteria. 3rd ed., Wiley & Sons, Chichester, UK. 
4. Donlan M. R., 2001,  Biofilm Formation: A clinically relevant Microbiological process, Helthcare epidemiology 
5. Hazen K. C., 2005, New and emerging yeast pathogens, Clinical Microbiology Review, p. 462- 478. 
6. Johnston J. R., 1994, Molecular genetics of yeasts. A practical approach, Oxford University Press. 
7. Linares C. B.,  Silveira C. P., Pozzatti P., Scheid L. A., Santurio J. M., Alvez S. H., 2007,  Enzymatic and hemolytic activities of 

Candida dubliniensis strains, Rev Inst Med Trop S Paulo 49(4):203-206. 
8. Miyauchi M., Giummelly P., Yazawa S., Okawa Y., 2007, Adhesion of Candida albicans to HeLa cells: studies using polystyrene 

beads, Biol Pharm Bull 30(3): 588-590. 
9. Nester E. W., Roberts E., Nester M.T., 1995, Microbiology - A Human Perspective, WCB, Wm. C. Brown Publishers, USA. 
10. Rex J.H., Walsh,T., 2000, Practice guidelines for the tratment of candidiasis, Clinical Infectious Diseases,  30:662-78. 
11. Russel P.J., 2006, iGenetics. A molecular approach, Ed. Perason Education Inc.- Benjamin Cummings, USA. 
12. Staniszewska M, Bondaryk M, Piłat J, Siennicka K, Magda U, Kurzatkowski W. 2012; Virulence factors of Candida albicans, 

Przegl Epidemiol. 66(4):629-33.  
13. Vassu T., Stoica I., Csutak O., 2010, Genetică şi Inginerie genetică. Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti. 

8.2 Seminar/ Laborator 
Metode de 
predare 

Nr. 
Ore/Observaţii 

1. Izolarea şi purificarea ADN cromozomal din tulpini microbiene de laborator şi cu potenţial 
patogen.  
Verificarea electroforetică şi spectrofotometrică a probelor de ADN cromosomal obţinute 
(electroforeza în gel de agaroza şi analiza spectrofotometrica). 

Protocolul 
experimental în 
grupe de lucru 
(3/4 studenţi), 
care este însoţit 
de un manual de 
lucrări practice şi 
un caiet de 
laborator care 
cuprind etapele 
parcurse, 
parametrii 
specifici fiecărui 
experiment, 
observaţii şi 
rezultatele 
obţinute. 

4 ore 

2. Izolarea şi purificarea ADN plasmidial din tulpini  bacteriene de laborator şi cu potenţial 
patogen (genurile Escherichia şi Pseudomonas). 
Analiza electroforetică şi spectrofotometrică a probelor de ADN plasmidial obţinute 
(electroforeza în gel de agaroza şi analiza spectrofotometrica). 

Protocolul 
experimental în 
grupe de lucru 
(3/4 studenţi), 
care este însoţit 
de un manual de 
lucrări practice şi 
un caiet de 
laborator care 
cuprind etapele 
parcurse, 
parametrii 
specifici fiecărui 
experiment, 
observaţii şi 
rezultatele 
obţinute. 

4 ore 

3. Digestia enzimatică a plasmidelor cu endonucleaze de restricţie 
Analiza comparativă a profilului de restricţie al plasmidelor bacteriene izolate. 
 

Protocolul 
experimental în 
grupe de lucru 
(3/4 studenţi), 

4 ore 
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care este însoţit 
de un manual de 
lucrări practice şi 
un caiet de 
laborator care 
cuprind etapele 
parcurse, 
parametrii 
specifici fiecărui 
experiment, 
observaţii şi 
rezultatele 
obţinute. 

4. Amplificarea prin PCR a genelor pentru 5,8S ARNr la tulpinile de drojdii şi 16S la tulpinile 
bacteriene cu potenţial patogen. 
 

Protocolul 
experimental în 
grupe de lucru 
(3/4 studenţi), 
care este însoţit 
de un manual de 
lucrări practice şi 
un caiet de 
laborator care 
cuprind etapele 
parcurse, 
parametrii 
specifici fiecărui 
experiment, 
observaţii şi 
rezultatele 
obţinute. 

4 ore 

5. Restricţia ampliconilor cu Hae III, Hind III, Msp I, Cfo I. Analiza profilurilor de restricţie a 
ampliconilor obţinuţi (ARDRA). 
 

Protocolul 
experimental în 
grupe de lucru 
(3/4 studenţi), 
care este însoţit 
de un manual de 
lucrări practice şi 
un caiet de 
laborator care 
cuprind etapele 
parcurse, 
parametrii 
specifici fiecărui 
experiment, 
observaţii şi 
rezultatele 
obţinute. 

4 ore 

6. Testarea potenţialului antimicrobian a unor tulpini de drojdii. Interpretarea testelor de 
susceptibilitate la antifungice. 
 

Protocolul 
experimental în 
grupe de lucru 
(3/4 studenţi), 
care este însoţit 
de un manual de 
lucrări practice şi 
un caiet de 
laborator care 
cuprind etapele 
parcurse, 
parametrii 
specifici fiecărui 
experiment, 
observaţii şi 
rezultatele 
obţinute. 

4 ore 

7. Evaluarea procesului de filamentatie la celulele de drojdii prin microscopie optică. 
 

Protocolul 
experimental în 
grupe de lucru 
(3/4 studenţi), 

4 ore 
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care este însoţit 
de un manual de 
lucrări practice şi 
un caiet de 
laborator care 
cuprind etapele 
parcurse, 
parametrii 
specifici fiecărui 
experiment, 
observaţii şi 
rezultatele 
obţinute. 

Bibliografie 
1. Ausubel F., Brent R., Kingston R.E., Moore D.D., Seidman J.G., Smith J.A., Struhl K., 1994, Short Protocols in Molecular 

Biology. 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 
2. Vassu T., Stoica I., Csutak O., Musat F., 2001, Genetica microorganismelor şi Inginerie genetică. Note de curs şi tehnici de 

laborator. Ed. Petrion, Bucuresti. 
3. Gerhardt P., 1994, Methods for general and molecular bacteriology, American Society for Microbiology, Washington, DC, USA. 

 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
Pregatirea profesională în vederea dobândirea abilităților practice de lucru care va reprezenta un avantaj al acestor studenți în competițiile 
pentru ocuparea unui post în Laboratoarele de analize medicale de specialitate. Pregătirea masteranzilor pentru studii de doctorat cu 
aplicaţii biomedicale.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Examen  teoretic – scris redacțional – 3 subiecte 
din toate capitolele programei analitice 
- cunoştinţe pentru nota 5 – Cunoştiinţe elemetare 
privind noţiunile de bază, inclusiv folosirea 
corecta a terminologiei ştiinţifice internaţionale. 
Raspunsurile să nu conţină erori grave. 
-cunoştinţe pentru nota 10 – cunoaşterea 
aprofundată a materiei studiate, răspuns corect  la 
toate întrebările.  

Examen final scris 
(oral) 

80% 

10.5 Seminar/ 

Laborator 

Capacitatea de a reda principiului metodelor 
folosite în cadrul lucrărilor de laborator. 
Rolul fiecărui compus din cadrul protocoalelor 
aplicate. 
Modalităţile de calcul privind obţinerea de soluţii. 
Înțelegerea și interpretarea corectă a rezultatele 
obținute. 

Colocviu 
(oral) 

 
 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea elementară a metodelor de studiu, indicații practice, interpretarea rezultatelor 
                    Cunoasterea a 60% din informația conținută în curs 
                    Cunoasterea a 50% din informația de la laborator 

 
Data completării 

 
08.09.2019                            

 
 

Semnătura titularului de curs 

 

                         

Semnătura titularului de laborator 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București 
1.2 Facultatea Biologie 
1.3 Departamentul Biochimie și Biologie moleculară 
1.4 Domeniul de studii Biologie  
1.5 Ciclul de studii Master Biologie Medicala 
1.6 Programul de studii - Calificarea Biologie medicala – Masterand  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Parazitologie medicala COD: BMED1102 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar  

2.7 Regimul 
disciplin
ei 

DO 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de valuare E 
2.8 Tipul 

disciplin
ei 

DCA 

 
Tipul evaluării: Regimul disciplinei: Tipul disciplinei: 
E - Examen DO - disciplină obligatorie DA - disciplină de aprofundare 
V - Verificare Dop - disciplina opțională DCA - disciplină de cunoaștere avansată 
 DF - disciplină facultativă DS - disciplină de sinteză 
  SP - stagiu de practică 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 
3 

din care: 3.2 
curs 

1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 
din care: 3.5 
curs 

14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat 10 
Examinări 10 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 80 
3.9 Total ore pe semestru 42 
3.10 Numărul de credite 4 

 

 
 

 



Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de Biologie    
Departamentul de Biochimie și Biologie moleculară    
Master Biologie Medicala               
    
    

   
    

 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum • Promovarea examenelor din  ciclul Licenta  ce vizeaza aspecte de 

morfologie funcțională și fiziologie ale speciilor parazite de 
nevertebrate (Sistematica nevertebratelor).   

4.2 De competenţe • Cunoasterea apectelor structurale și funcționale ale diferitelor specii de 
protozoare și helminți parazite. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului • Laptop, Videoproiector 

5.2. De desfăşurare a laboratorului 
• Microscoape, Stereomicroscoape, Preparate 

microscopioce și macroscopice. 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• Pregatirea in domeniul biomedical care vizează aspectele de 
parazitologie medicală precum și biologia parazițiilor, 
pregatire dedicata absolventilor  programelor de licenta 
Biologie, Biochimie, Biotehnologie, Biofizica, Fizica 
Medicala, Medicina, Medicina veterinara, Farmacie, in 
scopul intelegerii principiilor si a metodelor utilizate in 
laboratoarele clinice. 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Cunoaşterea aprofundată a principalelor aspecte ştiinţifice ce vizează laboratoarele clinice, 
relevante pentru specializarea Biologie  Medicală;  

• Cunoaşterea aprofundată a domeniilor: anatomie, fiziopatologie şi histopatologie, 
hematologie, biologie tumorală, parazitologie, genetică, microbiologie, imunologie şi 
biochimie, cu aplicabilitate în patologia umană; 

• Utilizarea metodologiei şi aplicatiilor clinice specifice în realizarea investigaţiilor de 
laborator; 

• Utilizarea adecvata a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite; 
• Cunoaşterea ultimelor achiziţii din domeniul științei și tehnologiei medicale, semnificative 

în înţelegerea mecanismelor de boală, precum şi utilizarea lor corespunzătoare în 
investigațiile de laborator; 

• Abilitatea de a determina semnificaţia clinică a investigaţiilor de laborator;  
• Abilitatea de a utiliza instrumente statistice adecvate în scopul evaluării datelor clinice; 

lucrul cu baze de date şi algoritmi;  
• Cunoaşterea principiilor managementului de laborator clinic, cu importanţă în stabilirea şi 

respectarea regulilor de bună practică. 
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 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de 

independenţă profesională; 
• Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor 

instituţii; 
• Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a 

propriei activităţi profesionale. 
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7.2 Obiectivele specifice 

• Cunoașterea protozoarelor sanguine și tisulare; a helminților 
sanguini și viscerali; a celor intestinali și extra intestinali; a 
nematodelor sanguine și tisulare precum și importanța 
artropodelor ca vectori. 

• Explicarea aspectelor medicale care încorporând aspecte de 
morfologie funcțională, fiziologie, biochimie și imunologie 
ușurează înțelegerea diverselor implicații ale parazitismului. 

• Deprinderea de a utiliza diferite tehnici și metode de 
prelevare a organismelor parazite, de a putea discrimina 
între diversele specii de paraziți, astfel încât concluziile lor 
să poată îndruma spre un diagnostic corect al anumitor boli 
parazitare. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 
1. Obiectul de studiu și problematica parazitoligiei 

medicale; Istoricul disciplinei 
Prelegere, Dezbatere, 
Prezentare PPT 

1 oră 

2. Evoluția noțiunii de parazit și parazitism Prelegere, Dezbatere, 
Prezentare PPT 

1 oră 

3. Raporturi între forezie, comensalism, parazitism și 
mutualism. 

Prelegere, Dezbatere, 
Prezentare PPT 

2 ore 

4. Capacitatea paraziților de a-și găsi gazdele prin 
răspunsurile parazitului la factorii de mediu, la spațiul 
activ al gazdei și la răspunsurile acesteia. 

Prelegere, Dezbatere, 
Prezentare PPT 

1 oră 

5. Selecția gazdelor și consecințele ei (gazdele convenabile 
și neconvenabile; gazdele intermediare și selecția 
gazdelor definitive). 

Prelegere, Dezbatere, 
Prezentare PPT 

1 oră 

6. Penetrarea gazdei și selecția locului de fixare a 
parazitului. 

Prelegere, Dezbatere, 
Prezentare PPT 

1 oră 

7. Infecții parazitare în cazul gazdelor imunocompromise. Prelegere, Dezbatere, 
Prezentare PPT 

1 oră 

8. Semne și simptome ale bolilor parazitare Prelegere, Dezbatere, 
Prezentare PPT 

1 oră 

9. Adaptări morfologice, fiziologice și biologice la viața 
parazitară                                         

Prelegere, Dezbatere, 
Prezentare PPT 

2 ore 

10. Răspunsurile gazdelor vertebrate la invaziile parazitare 
(mecanisme fagocitare, processe inflamatorii, imunitate 
adaptativa). 

Prelegere, Dezbatere, 
Prezentare PPT 

1 oră 

11. Probleme ale reproducerii, fecundității paraziților, 
sincronizării reproducerii și dispersiei produșilor de 
reproducere. 

Prelegere, Dezbatere, 
Prezentare PPT 

1 oră 

12. Dispersia în timp a paraziților și eficacitatea acestei 
dispersii. 

Prelegere, Dezbatere, 
Prezentare PPT 

1 oră 
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8.2 Laborator Metode de predare 
Nr. 

Ore/Observaţii 
1. Tripanosomiaze și Leishmanioze Studiu individual 

Prezentare PPT 
4 ore 

2. Giardioza: agentul epidemiologic, cicluri evolutive, 
tablouri clinice, metode de diagnostic și tratament. 

Studiu individual 
Prezentare PPT 

2 ore 

3. Malaria: Infestări cu Plasmodium vivax, P. ovalae, P. 

malariae, P. falciparum. Schizogonia endoeritrocitară. 
Comparație clinică între tipurile de malarie. Metode de 
diagnostic și tratament. 

Studiu individual 
Prezentare PPT 

4 ore 

4. Coccidii tisulare: Toxoplasma gondii. Ciclu evolutiv, 
simptome, patogenie, diagnostic și tratament. 

Studiu individual 
Prezentare PPT 

2 ore 

5. Cestodoze: Diphyllobothrium latum, Taenia solium, T. 

saginata, T. ecchinococcus, Hymenolepis nana, H. 

diminuta.Simptomatologie, epidemiologie, metode de 
diagnostic și tratament. 

Studiu individual 
Prezentare PPT 

4 ore 

6. Fascioloza: Agent etiologic, ciclu evolutiv, patogenie, 
metode de diagnostic și tratament. 

Studiu individual 
Prezentare PPT 

2 ore 

7. Nematode intestinale: Ascaris lumbricoides, 

Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, 

Trichuris trichiura. Simptomatologie, epidemiologie, 
metode de diagnostic și tratament 

Studiu individual 
Prezentare PPT 

4 ore 

8. Nematode tisulare: Trichinella spiralis. 
Simptomatologie, epidemiologie, metode de diagnostic 
și tratament 

Studiu individual 
Prezentare PPT 

2 ore 

9. Nematode sanguine: Microfilarii parazite la om. 
Simptomatologie, epidemiologie, metode de diagnostic 
și tratament 

Studiu individual 
Prezentare PPT 

4 ore 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

• Angajarea unor relații de parteneriat cu alte persoane sau instituții prin contracte de cercetare 
personale, doctorate, etc. 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
(online) 

10.3 Pondere din nota 
finală 

Însușirea vocabularului de 
specialitate, putere de concizie. 

10.4 Curs 
Capacitatea de rezolvare a 
subiectelor de sintează 

Lucrare scrisă 
(online) 

60% curs 

Însușirea și cunoașterea corectă 
privind grupele mari de paraziți și 
bolile produse de aceștia. 10.5 Laborator 
Recunoașterea preparatelor 
microscopice. 

Colocviu 
individual 
(online) 

40% LP 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoasterea a 50% din informația conținută în curs 
• Cunoasterea a 50% din informația de la laborator 

 
Data completării         Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de laborator 
    27.10.2019               
                                                                                                 
 

Data avizării în departament                                           Semnătura directorului de departament 
                                                                            


