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Denumirea disciplinei METODE FIZICO – CHIMICE DE ANALIZĂ A POLUANŢILOR
Anul de studiu
I
Semestrul
2
Ciclul
Limba susţinere curs / examinare (Româna /
R
Tipul de evaluare finală (E / V / C)
Engleză)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op –
Ob
Numărul de credite
opţională, F – facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de
F
Codul disciplinei
Specialitate,
C- Complementară
Total ore din planul
56
ore de studiu
144
Total ore pe semestru
de învăţământ
individual
Titularul disciplinei
Conf. Dr. Ing. Otilia BIZEREA
Facultatea

Chimie – Biologie Geografie
Chimie
CHIMIE

Catedra
Şcoala
doctorală
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Mediu, Poluare, Ecologie, Aditivi alimentari

II
E
8

200

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
Total
56

C**
28

S
28

L
0

P
0

Obiectivele Cursului:
 Conştientizarea cursanţilor referitor la pericolul pe care îl reprezintă neglijarea sau tratarea superficială a
problematicii poluării pentru viitorul societăţii.
 Dobândirea unor informaţii referitoare la sursele de poluare şi poluanţii specifici domeniilor chimice de
activitate.
 Aprofundarea cunoştinţelor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior în privinţa determinării prezenţei
şi dozării prin metode fizico-chimice de analiză a diverşilor poluanţi din aer, apă, sol şi alimente.
 Cunoaşterea de către viitorii specialişti a posibilităţilor de prevenire a poluării apei, aerului, solului şi
alimentelor.
 Cercetarea, dezvoltarea şi implementarea de tehnologii chimice inovatoare care să aibă în vedere prevenirea
poluării într-o manieră ştiinţific sănătoasă şi eficientă din punct de vedere a costului.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Recomandate:
Chimie generală
Chimie fizică
Chimia nemetalelor şi a compuşilor lor
Electrochimie
Chimia metalelor şi a compuşilor lor
Chimie analitică calitativă
Chimie analitică cantitativă
Chimie analitică instrumentală
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
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Competenţe specifice disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)

160

 Stabilirea principalelor obiective în realizarea unui sistem eficient de urmărire a gradului de poluare a
aerului, apei, solului şi alimentelor.
 Însuşirea cunoştinţelor referitoare la elementele specifice controlului poluării aerului, apei, solului şi
alimentelor.
 Cunoaşterea temeinică a principiilor analitice care stau la baza determinării calitative şi cantitative a
unor vectori poluanţi ai aerului, apei, solului şi alimentelor.
 Tratarea şi explicarea pe baze moderne a metodologiei de analiză a diverşilor vectori poluanţi din aer,
apă, sol şi alimente.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
 Formularea şi înţelegerea principiilor care stau la baza elaborării unor metode fizico-chimice de analiză
a poluanţilor din aer, apă, sol şi alimente.
 Formularea şi înţelegerea principiilor care stau la baza interpretării rezultatelor unor procedee de control
a poluanţilor din aer, apă, sol şi alimente.
 Formularea şi înţelegerea principiilor care stau la baza elaborării unor tehnologii nepoluante pe baza
interpretării rezultatelor oferite de procedeele de control al vectorilor poluaţi.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea unor
metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
 Dobândirea cunoștințelor generale privind determinarea prezenţei şi dozarea prin metode fizico-chimice
a substanţelor cu potenţial toxic din aer, apă, sol şi alimente.
 Definirea şi utilizarea unor metode fizico-chimice de analiză calitativă şi cantitativă a vectorilor poluanţi
mediu.
 Folosirea unor tehnici moderne de apreciere şi eventual cuantificare a efectelor poluării mediului
înconjurător.
 Se va pune accentul pe analizele pe bază de studii de caz, care să ilustreze necesitatea şi diversitatea
strategiilor de control, prevenţie şi măsuri contra poluării aerului, apei, solului şi produselor alimentare.
4. Atitudinale
 Participarea doctoranzilor la efectuarea de lucrări practice şi alte activităţi cu caracter aplicativ corelate
cu conţinutul informaţional dobândit.
 Elaborarea de referate şi participarea doctoranzilor la dezbateri pe teme care să le permită trecerea de
la abordarea empirică la o concepţie modernă şi responsabilă privind implicaţiile multiple ale poluării
aerului, apei, solului şi produselor alimentare.
 Antrenarea doctoranzilor în activităţi de cercetare prin includerea lor în echipe complexe de elaborare a
unor contracte/granturi axate pe tematica poluării.
 Conştientizarea doctoranzilor asupra propriului potenţial ştiinţific şi capacitarea lor la elaborarea unor
lucrări ştiinţifice pentru susţinere în cadrul unor manifestări ştiinţifice având ca tematică poluarea aerului,
apei, solului şi produselor alimentare.
 Dezvoltarea interesului cursanţilor pentru noutate, pentru manifestarea unor atitudini şi iniţiative
personale pozitive.
 Dezvoltarea abilităţilor de valorificare a oportunităţilor privind marea varietate de activităţi educaţionale
internaţionale, conferinţe şi întâlniri, precum şi dezvoltarea de instrumente, toate prin parteneriate cu
mediul academic, industrie, agenţii guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale.
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Metoda de predare a cursului
 Prezentări orale. Prezentări orale asistate de calculator. Discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Asistenţă în pregătirea examenelor
Doctoranzii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţiile prezentate la curs şi seminar,
personal sau prin e-mail la adresa obizerea@yahoo.com

Tematica seminar, activităţi de

Tematica cursului

Denumire curs
ore
POLUAREA AERULUI: Efectele acţiunii poluanţilor din atmosferă. Surse de poluare a
8
atmosferei Dispersia poluanţilor în atmosferă Poluanţii atmosferici şi efectul lor asupra
organismului . Controlul poluării aerului. Modalităţi de evitare şi reducere a poluării aerului
Teste analitice pentru controlul poluării aerului Teste rapide pentru determinarea purităţii
aerului.
POLUAREA APEI: Generalităţi privind prezenţa poluanţilor în apă Surse de poluare a
8
apei Efectele nocive ale poluării apelor. Controlul poluării apei. Staţii de epurare. Analiza
fizico-chimică a calităţii apei. Teste rapide pentru determinarea purităţii apei
POLUAREA SOLULUI Proprietăţile fizice ale solului. Compoziţia chimică a solului. Surse de
6
poluare chimică a solului. Efectele nocive ale poluării solului. Modalităţi de evitare şi reducere a
poluării solului .Controlul poluării solului. Analiza fizico-chimică a calităţii solului
POLUAREA ALIMENTARĂ Ce se înţelege prin “poluarea alimentară“ , “Poluanţi alimentari“,
6
Efectele nocive ale “poluării“ alimentelor, Modalităţi de evitare şi de reducere a “poluării“
alimentelor . Controlul “poluării“ alimentelor. Analiza fizico-chimică a calităţii alimentelor
Denumire activitate
ore
1. Efectele poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei. Analiza fizico-chimică a calităţii
4
aerului. Teste rapide de determinare a purităţii aerului
2. Efectele poluării apei asupra sănătăţii populaţiei. Analiza fizico-chimică a calităţii apei.
4
Determinarea spectrofotometrică a nitraţilor si nitriţilor din apă
3. Analiza fizico-chimică a calităţii apei. Determinarea potenţiometrică a cationilor din apele
6
reziduale cu ajutorul electrozilor de tip EMIS-M pe bază de sulfură şi seleniură Determinarea
spectrofotometrică a detergenţilor anionici din apă
4. Efectele poluării solului asupra sănătăţii populaţiei. Analiza fizico-chimică a calităţii
6
solului. Determinarea spectrofotometrica a plumbului din sol. Determinarea spectrofotometrică a
cuprului din sol
5. Bioregulatorii de creştere a plantelor – inofensivi sau poluanţi ?
2
6. Efectele poluării alimentare asupra sănătăţii populaţiei . Analiza fizico-chimică a calităţii
6
alimentelor. Determinarea spectrofotometrică a nitraţilor si nitriţilor din lapte. Determinarea
spectrofotometrică a nitraţilor si nitriţilor din carne şi produse din carne Determinarea
spectrofotometrică a conţinutului de plumb din carne şi produse din carne
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
Oprescu Didina, Chiriac Veronica, Stoia Marcela, Muntean Cornelia, Ananliza chimică titrimetrică, Ed.
Politehnica, Timişoara, 2001
Julean, I., Rotărescu Alina, Chimie analitică, Ed. Mirton, Timişoara, 1997
Vişan, S., Angelescu, a., Alpopi, C., Mediul înconjurător. Poluare şi Protecţie, Ed. Economică, Bucureşti, 2000
Thad Godish, Air quality – 4th edition, Lewis Publishers, 2004, ISBN 156670586X, 9781566705868
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Denumirea disciplinei
ECOTOXICOLOGIE ŞI MONITORIZAREA ECOSISTEMELOR
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
Limba susţinere curs / examinare (Româna / R
Tipul de evaluare fin ală (E / V E
Engleză)
/ C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op –
Ob
Numărul de credite
6
opţională, F – facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de
S
Codul disciplinei
Specialitate, C- Complementară
Total ore din planul de
56 Total ore de 190
Total ore pe semestru
246
învăţământ
studiu
individual
Titularul disciplinei
Conf. dr. ing. C-tin BOLCU
Facultatea
Catedra
Profilul
Scoala doctorala

Chimie – Biologie Geografie
Chimie
CHIMIE
CHIMIE

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
Total
56

C**
28

S
14

L
14

P
-

Cuvinte cheie
Ecologie, toxicologie, ecotoxicologie, ecosistem, monitorizare
Obiectivele Cursului:
În plan cognitiv cursul işi propune să lărgească sfera cunoştinţelor în ceea ce priveşte studiile
ecotoxicologice ale unor compuşi organici, modul în care aceştia afectează ecosistemele, precum şi
modul în care se poate realiza monitorizarea ecosistemelor în vederea evitării unor dezastre ecologice
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Chimie Organică
Biochimie
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Recomandate:
Chimie-Fizică
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
 lărgirea sferei cunoştinţelor în ceea ce priveşte studiile ecotoxicologice ale unor
compuşi organici, modul în care aceştia afectează ecosistemele, precum şi modul în
care se poate realiza monitorizarea ecosistemelor în vederea evitării unor dezastre
ecologice,
 formarea unor capacităţi intelectuale prin care masterandul să-şi dezvolte deprinderea
de a opera cu noţiunile însuşite anterior, de a transfera cunoştinţele la situaţii noi, de a
rezolva probleme cu conţinut teoretic şi practic, precum şi capacitatea de a se informa
independent,
 corelarea disciplinelor de chimie organică şi biochimie cu ecotoxicologie şi
monitorizarea ecosistemelor, asigurând interdisciplinaritatea necesară unui învăţământ
modern şi de calitate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
 definirea noţiunilor de ecologie, ecotoxicologie, ecosistem şi însuşirea obiectivelor şi
particularităţilor disciplinei,
 explicarea noţiunilor de doză admisibilă, doză tolerabilă, relaţia doză-răspuns, influenţa
factorilor ecologici asupra manifestării toxicităţii, dispersia şi concentrarea poluanţilor în
biomasă,
 interpretarea acţiunii factorilor nocivi de natură fizică, chimică şi biologică asupra
ecosistemelor,
 explicarea ecotoxicităţii unor compuşi organici, modalităţi de evaluare a ecotoxicităţii
unor compuşi organici şi modalităţi de monitorizare a ecosistemelor.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
 formarea unor deprinderi practice necesare efectuării experimentelor de laborator care
au şi rol de feed-back informativ,
 formarea capacităţilor de investigare experimentală,
 dezvoltarea deprinderilor acumulate anterior în domeniul documentării bibliografice prin
întocmirea unor referate.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de
valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice
/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare /
participarea la propria dezvoltare profesională).
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prin participarea la acest curs masterandul consimte să accepte codul de conduită
academică prezentat în Carta Universitară. Codul interzice masteranzilor copierea şi
alte forme de înşelare în evaluare, plagiatul lucrărilor, prezentarea de documente false,
frauduloase şi falsificarea semnăturilor,
prezenţa la cursuri, necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale
făcându-se verificări, prin sondaje, ale prezenţei masteranzilor la cursuri,

Tematica seminar, activităţi de

Tematica cursului

Asistenţă în pregătirea examenelor
Masteranzii pot pune întrebări legate de informaţii prezentate la curs personal sau prin e-mail
Denumire curs
1. Introducere în studiul ecotoxicologiei şi a monitorizării ecosistemelor.
Ecologia. Ecosistemul. Ecotoxicologia. Scopurile ecotoxicologiei.
2. Obiectivul ecotoxicologiei şi al monitorizării ecosistemelor
3. Particularităţile ecotoxicologiei
4. Relaţia doză-răspuns. Noţiunea de doză admisibilă şi doză tolerabilă.
5. Influenţa factorilor ecologici asupra manifestării toxicităţii.
6. Dispersia şi concentrarea poluanţilor în biomasă.
7. Acţiunea factorilor nocivi de natură fizică
8. Acţiunea factorilor nocivi de natură chimică
9. Acţiunea factorilor nocivi de natură biologică
10-12. Ecotoxicitatea unor compuşi organici
13. Modalităţi de evaluare a ecotoxicităţii unor compuşi organici.
14. Modalităţi de monitorizare a ecosistemelor
Denumire activitate

1. Protecţia muncii în laboratoarele de ecotoxicologie. Prezentarea programei analitice a
activităţii aplicative
2. Determinarea indicelui biologic global. Grila de apreciere a calităţii cursurilor de apă
3. Dispersia şi amestecul poluanţilor în medii acvatice
4. Determinarea concentraţiilor de specii chimice în soluţii apoase
5. Determinarea ecotoxicităţii compuşilor carbonilici cu ajutorul bateriilor ecotoxicologice
6. Determinarea ecotoxicităţii compuşilor carboxilici cu ajutorul bateriilor ecotoxicologice
7. Monitorizarea ecosistemelor
Bibliografie selectivă
N. Nistreanu, „Elemente de ecologie”, Ed. BREN, Bucureşti, 1999;
G. Mohan, A. Ardelean, „Ecologia şi protecţia mediului”, Ed. Scaiul, Bucureşti, 1993;
M. Popescu, „Ecologia aplicată”, Ed. Matrix, Bucureşti, 2000.
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Denumirea disciplinei

EFECTE ALE POLUANŢILOR ANORGANICI ŞI ORGANICI ASUPRA
ORGANISMULUI
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare fin E
ală (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Op Numărul de credite
6
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CS
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de
42 Total ore de studiu
66 Total ore pe semestru 108
învăţământ
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Adrian Chiriac
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea
Catedra

Chimie –
Geografie
Chimie

Profilul
Școala doctorala

CHIMIE
CHIMIE

Biologie

-

Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14
săpt. x 2 h curs pe săptămână
Total
C**
S
L
P
42
14
28
0
0

Cuvinte cheie
Xenobiotice, poluare,

Competenţe

Obiectivele Cursului:
Printre obiectivele cursului se numără dezvoltarea de abilităţi de a asculta un curs de specialitate şi de
a răspunde la întrebări legate de tematica cursului. Din punct de vedere didactic, cursul reprezintă o
modalitate alternativă de prezentare a cunoştinţelor ştiinţifice, în sensul că studenţii trebuie să se
pregătească acasă în tematica cursului, cursul fiind interactiv.
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
Cursul urmăreşte creşterea competenţei studenţilor şi în domeniul cunoaşterii şi înţelegerii
termenilor de specialitate. Studenţii trebuie să utilizeze corect noţiuni specifice cum ar fi
xenobiotice, căi metabolice de biotransformare, bioacumulare a acestor compuşi, etc.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).

165

POSDRU 21/1.5/G/38347
”Parteneriat local pentru ridicarea nivelului şcolilor doctorale şi valorificarea potenţialului uman din cercetare în
domenii prioritare ale etapei postaderare a României la UE”

UNIUNEA
EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POS DRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA
DE VEST DIN
TIMIŞOARA

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Studenţii trebuie să răspundă la întrebări legate de tematica cursului ceea ce duce la creşterea
nivelului de cunoaştere a termenilor de specialitate.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii sunt încurajaţi să caute metode şi modalităţi noi de studiu în tematica cursului. Studenţii
trebuie să utilizeze internetul şi bazele de date on-line pentru a realiza mici proiecte de
documentare în tematica cursului.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de
valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice
/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare /
participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii sunt educaţi în sensul înţelegerii conceptelor europene de protecţie a mediului în
condiţiile în care nivelul de dezvoltare economică şi ştiinţifică sunt diferite în cadrul ţărilor,
stimulându-le o atitudine ecologistă.

Tematica seminar,

Tematica cursului

Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Asistenţă în pregătirea examenelor
Doctoranzii pot pune întrebări legate de informaţii prezentate la curs personal
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Denumire curs
1. Xenobiotice – definiție, nomenclatura, clasificare.
2. Transportul xenobioticelor in mediu si in organisme vii. Biotransformari
3. Medicamente xenobiotice
4. Modificările produse de alcool si medicamente in metabolismul organismelor vii.
Analogi ai compușilor naturali ca substanțe terapeutice
5. Metode utilizate in analiza poluanților
6. Aplicarea HPLC-ului in analiza poluanților organici si anorganici
7. Lichidele ionice ca model pentru testarea ecotoxicitatii compușilor noi
Denumire activitate
1. Celulele sângelui. Metabolismul anaerob al glucozei in celulele rosii
2. Metabolismul calciului si oaselor. Metabolismul medicamentelor.
3. Echilibrul apei si al electroliților in corp
4. Poluarea cu compuși ai arsenului, cromului, plumbului si mercurului si efectul lor
asupra organismului
5. Poluarea cu nemetale si efectul ei asupra organismului.

ore
2
2
2
2
2
2
2
ore
4
4
4
6
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6. Poluarea cu antibiotice si hormoni. Efectul asupra organismului.
4
7. Test
2
Bibliografie selectivă
Gh. Zamfir, Efectele unor poluanti si prevenirea lor, Ed. Acad. RSR, Bucuresti, 1979
Konrad Kleszczyński, Paweł Gardzielewski, Ewa Mulkiewicz, Piotr Stepnowski and Andrzej C.
Składanowski, Analysis of structure–cytotoxicity in vitro relationship (SAR) for perfluorinated
carboxylic acids,
Toxicology in Vitrom Volume 21, Issue 6, September 2007, Pages 1206-1211
Marek T. Konieczny, Wojciech Konieczny, Michał Sabisz, Andrzej Skladanowski, Roland
Wakieć, Ewa Augustynowicz-Kopeć and Zofia Zwolska, Acid-catalyzed synthesis of
oxathiolone fused chalcones. Comparison of their activity toward various microorganisms and
human cancer cells line, European Journal of Medicinal Chemistry
Volume 42, Issue 5, May 2007, Pages 729-733
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Denumirea disciplinei
REALIZAREA UNUI STUDIU DE CAZ PRIVIND POLUAREA
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare fin ală
(E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Op
Numărul de credite
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate,
S
Codul disciplinei
C- Complementară
Total ore din planul de
42
Total ore de
140 Total ore pe semestru
învăţământ
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Ing. Doca Nicolae

C
6

182

*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea
Catedra

Chimie – Biologie - Geografie
Chimie

Profilul
Specializarea

CHIMIE
CHIMIE

Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14
săpt. x 2 h curs pe săptămână
Total
C**
S
L
P
42
14
14
14

**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Cuvinte cheie
protecţia mediului, evaluare, analizã ,sintezã
Obiectivele Cursului:
Cursul se adresează studenților doctoranzi si îşi propune dobândirea cunoștințelor fundamentale
privind analiza sistemică a unei situaţii de mediu, sinteza datelor de mediu şi propunere de soluţii
privind remedierea şi /sau protecţia mediului. Cursul întregește profilul viitorului specialist, antrenândul in utilizarea pragmatica a cunoștințelor dobândite la disciplinele aferente specializării de master.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Chimia mediului
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Recomandate:
Expertiză şi legislaţie în protecţia mediului, Management de
mediu, Integrare Europeană
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
 Cunoașterea problemelor generale de protecția mediului
 Înțelegerea agresiunii antropice asupra mediului
 Înțelegerea concepției sistemice in protecția mediului
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
 Explicarea acțiunii antropice
 Interpretarea acțiunii antropice in ansamblul dinamicii ecosistemului
 Interpretarea analizelor fizico-chimice efectuate asupra ecosistemului
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
 Încadrarea geografica si sistemica a cazului studiat
 Identificarea surselor antropice de poluare
 Argumentarea efectului poluant
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de
valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice
/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare /
participarea la propria dezvoltare profesională).
 Propunerea unui set de analize pentru evaluarea obiectiva a gradului de poluare
 Elaborarea unui chestionar pentru o ancheta sociala privind gradul de constientizare a
problemelor de mediu
 Propunerea unor masuri concrete, legale sau legiferabile pentru protectia mediului

Metoda de predare a cursului Prezentări orale

Tematica

Asistenţă în pregătirea examenelor
Deoarece examenul consta în susţinerea proiectului elaborat în cadrul activitãtii aplicative asistenţa se
va acorda permanent în timpul acestor activitãti.
Denumire curs
1. Aplicarea teoriei sistemice în analiza situaţiilor de mediu
2. Baza legislativã în probleme de mediu
3. Metode fizico-chimice de analiza a starii de mediu
4. Elemente de geografie fizicã necesare evaluãrii mediului
5. Dinamica şi energetica ecosistemelor

ore
2
2
1
1
2

169

POSDRU 21/1.5/G/38347
”Parteneriat local pentru ridicarea nivelului şcolilor doctorale şi valorificarea potenţialului uman din cercetare în
domenii prioritare ale etapei postaderare a României la UE”

UNIUNEA
EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POS DRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA
DE VEST DIN
TIMIŞOARA

Tematica seminar, activităţi de laborator,

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

6. Areale poluate în zona banatului
7. Rolul factorilor antropici în crearea problemelor de poluare
a. marile aglomerãri urbane
8.
b. industria energeticã si extractiva
9. Soluţii tehnice si social-econimice pt. reducerea poluãrii
10. Politica UE în problema poluãrii
Denumire activitate
1. Evaluarea nivelului de cunostinte si de orientare in probleme de mediu
2. Discutarea propunerilor pentru tematica proiectelor
3. Cap 1. Motivaţia alegerii temei de studiu
4. Cap.2. Locatia geograficã, date socio-economice
5. Cap.3. Analiza sistemicã a cazului de poluare
6. Cap.4. Identificarea si explicarea cauzelor poluarii
7. Cap.5. Aspecte socio-economice ale activitãtii antropice care a dus la poluare
8. Cap.6. Ancheta socialã
9. Cap.7. Metode fizico-chimice recomandate pentru monitorizarea starii de poluare
10. Cap.8. Soluţii alternative pentru evitarea si/sau inlaturarea poluarii
11. Cap.9. Concluzii
12. Sedintã finalã – realizarea prezentãrii Power-Point

1
2
1
1
1
ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6

Bibliografie selectivă
N.Doca., G.Vlase., T. Vlase, „Poluarea – Cauze, Efecte, Limitări” Ed. Mirton, 2003
F.WINKLER, E.WORCH, “Verfabrenschemie and Umweltschultz”, VEB Deutscher Verlar de
Wissenschaften , Berlin , 1989.
J.W.Moore, E.A. Moore, Environmental Chemistry, Academic Press 1976
Environmental Chemistry of Soil , M.C. Mc Bride, Oxford University Press, 1994
K.F. Busch, D.Uhlmann, G. Weise Ingenieurokologie VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1989
M.Malita Sisteme în Stiinţele naturii Ed. Academiei, 1979
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Denumirea disciplinei

HIBRIZI ORGANICI-ANORGANICI CONTINAND COMPUSI CU FOSFOR CA
MOLECULE DE CUPLARE
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare fin ală (E /
E
V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
7
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CC
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de
94
Total ore pe semestru
150
studiu individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. ing. Gheorghe Ilia
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Catedra

Chimie – Biologie - Geografie
Chimie

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2
h curs pe săptămână
Şcoala
CHIMIE
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
28
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
nanomaterial, Hibrid, compusi cu fosfor, sol-gel, hidrotermalutor
Obiectivele Cursului:
Cursul HIBRIZI ORGANICI-ANORGANICI CONTINAND COMPUSI CU FOSFOR CA MOLECULE DE CUPLARE
se adresează studenţilor masteranzi dar si doctoranzilor. Obiectivele cursului sunt informarea studenţilor despre
o clasa speciala de materiale aceea a hibrizilor organici anorganici disciplina care ara avea un impact major
asupra pregatirii lor. De asemenea, studenţii sunt instruiţi să realizeze teze, si sa experimenteze in laborator
sinteza acestor compusi.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Informatica

Recomandate:
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Competenţe specifice disciplinei

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
La finalul cursului studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide despre stadiul acual in domeniu, să cunoască
elementele componente şi distinctive dintre tipurile de mteriale hibride si notiuni fundamentale d chimia
fosforului. Similar trebuie să cunoască elementele primare de sinteza al acestor compusiStudentul trebuie
să fie capabil să facă comparaţii şi ierarhizări valorice între diferite case decompusi din aceeaşi categorie.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a citi texte ştiinţifice în domeniul lor de licenţă (cărţi, articole ştiinţifice
primare, referate, etc.) şi să poată să emită judecăţi de valoare asupra aspectelor tehnice si pe baza
acestora sa elaboreze noi protocoale de lucru si de obtinere caracterizare si aplicarea a cestor materiale.
De asemenea, studenţii trebuie să fie capabili să prezinte coerent aceste informaţii sub forma unor
prezentări asistate de calculator (de exemplu în PowerPoint).
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili să aplice cunostiintele in elborarea de noi tehnici de lucru si la final şi să
redacteze pe baza rezultatelor experimentle obtinute(de preferinţă în limba engleză) un articol primar după
un model dat.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane –
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să înţeleagă şi să promoveze un spirit ştiinţific bazat pe cunoaştere, observare, înţelegere,
deducţie şi analiză. Studenţii trebuie să înţeleagă şi să respecte codul de etică şi echitate adoptat de
comunitatea ştiinţifică internaţională şi să evite încălcarea, sau încercările de încălcare ale acestuia. Trebuie
să înţeleagă efectele negative ale plagiatului şi să combată cu tărie aceste practici oriunde le-ar întâlni.
Aceste abilităţi trebuie să creeze în studenţi o atitudine responsabilă faţă de actul ştiinţific în toate aspectele
sale, pornind de la creaţia acestuia până la valorificarea lui. Studenţii vor fi încurajaţi să îşi dezvolte şi
valorifice optim şi reactiv propriul potenţial în activităţile ştiinţifice prin participarea la activităţile de cercetare
ale grupului în care îşi realizează activităţile de cercetare (pentru dizertaţie), prin trimiterea lor la manifestări
ştiinţifice studenţeşti, prin trimiterea lor în burse în străinătate. În acest scop, studenţii vor fi antrenaţi să
lucreze în grup, să îşi dezvolte relaţii de parteneriat cu colegii şi să poarte responsabilitatea unor sarcini,
cum ar fi să reprezinte grupul la manifestări ştiinţifice.

Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal sau
prin e-mail la gheilia@yahoo.com; gheorgheilia@gmail.com; ilia@acad-icht.tm.edu.ro
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Tematica cursului
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Denumire curs
1. Introducere in stiinta nano-materialelor
2. Hibrizi organici-anorganici, notiuni introductive, clasificare metode generale de sinteza,
aplicatii
3. Fosforul si derivatii sai, istoric clasificare
4. Sinteze de compusi cu fosfor
5. Caracterizare si aplicatiile compusilor cu fosfor
6. Hibrizi organici-anorganici continand compusi cu fosfor ca molecule de cuplare,
clasificare, aplicatii
7. Metal fosfonati ai metalelor bivalente
8. Metal fosfonati ai metalelor trivalente
9. Alti metal fosfonati
10 Metal fosfinati
11 Hibrizi organici-anorganici prin metoda sol-gel, principii, si tehnici
12 Grefare de compusi cu fosfor pe suporturi anorgnice

ore
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
2

Denumire activitate
1. Prezentarea cerinţelor la curs. Prezentarea surselor de documentare., notiuni de PM, PSI
2. Sinteze de metal fosfonati in conditii hidrotermale, pregatirea aparaturii, calculul rectantilor
necesari, supravegherea instalatiilor de lucru
3. Caracterizarea metalfosfonatilor
4. Obtinerea unor hibrizi prin metoda sol-gel
5. Caracterizare-discutii
6. Grefare pe suporturi anorganice
7. Caracterizare
8. Elaborare referat final
9.

ore
2
6
2
6
2
6
2
2

Aparatura din dotare folosită (Firmă, model, performanţe relevante)
Aparatura specifica de laborator, baloane de sticla, balanta, baie de apa
Spectrometru FT-IR, UV-Vis, Termobalanta
Software: Microsoft Word, Microsoft Excel, Reference Manager, Chem Win, Slide Write. Computere

173

POSDRU 21/1.5/G/38347
”Parteneriat local pentru ridicarea nivelului şcolilor doctorale şi valorificarea potenţialului uman din cercetare în
domenii prioritare ale etapei postaderare a României la UE”

UNIUNEA
EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POS DRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA
DE VEST DIN
TIMIŞOARA

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Denumirea disciplinei
BIOINFORMATICA
Anul de studiu
I
Semestrul
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
facultativă)

II
R/E
Ob/Op/F

Ciclul
Tipul de evaluare
finală (E / V / C)
Numărul de credite

III
C

Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate,
C
Codul disciplinei
C- Complementară
Total ore din planul de
56
Total ore de 114
Total ore pe semestru
170
învăţământ
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Adriana ISVORAN
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14
săpt. x 2 h curs pe săptămână
Şcoala
CHIMIE
Total
C**
S
L
doctorală
56
14
0
42
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Facultatea
Catedra

Chimie,Biologie,Geografie
Chimie

P
0

Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Nivele structurale proteine, predicție structuri primare, secundare si terțiare, analiza structurala informatica,
modelare moleculara
Obiectivele Cursului:

Prezentul curs urmăreşte înţelegerea si însuşirea conceptelor de bază ale bioinformaticii.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Informatica, Biochimie, Biofizica
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Competenţe specifice disciplinei

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
■ Înțelegerea si însușirea conceptelor si terminologiei corespunzătoare bioinformaticii.
■ Cunoașterea băncilor de date care oferă informații in domeniu di a modului de prelucrare a datelor
obținute de către acestea. .
■ Capacitatea de a modela funcţionarea sistemelor biologice la nivel molecular
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
■ Abilități de comunicare orala si scrisa
■ Abilități de interpretare a rezultatelor obţinute şi de corelare cu datele de literatură.
■ Capacitatea de adaptare la situații noi.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
■ Capacitatea de a utilizare a metodelor specifice de investigare.
■ Capacitatea de a transpune in practica cunoștințele dobândite
■ Abilităţi de dezvoltare a unui studiu interdisciplinar
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în
dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte
persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
■ Capacitatea de evaluare şi autoevaluare critica
■ Preocuparea pentru obţinerea calităţii si autoperfecționare
■ Respectarea proprietăţii intelectuale.

Tematica cursului

Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint), utilizare de programe accesibile on-line, discuţii asupra
materialelor prezentate, proiect de studiu bioinformatic.
Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal
sau prin e-mail la aisvoran@cbg.uvt.ro
Denumire curs
Obiectul si metodele bioinformaticii. Știința computerelor. World Wide Web.
•
Clasificare biologica si nomenclatura.
•
Similaritate secvențială şi aliniere de secvențe. Relații filogenetice.
•
Stabilitatea proteinelor si împachetarea structurii lor.
•
Prezicerea si modelarea structurii proteice. Prezicerea funcției proteinei. Analiza interacţiilor
•
proteinelor.
Noţiuni de genomică şi proteomică.
•
Noţiuni de biologia sistemelor.
•

ore
2
2
2
2
2
2
2
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Denumire activitate
Prezentarea cerinţelor la curs. Prezentarea surselor de documentare. Analiza bibliografica:
cum sa căutam informațiile bibliografice de care avem nevoie?
Studiul băncilor de date care oferă date secvențiale si structurale asupra proteinelor si
•
acizilor nucleici: Protein Data Bank, SwissProt, etc.
Proiect pentru studiul bionformatic asupra unei clase de proteine care sa cuprindă:
•
identificarea informațiilor conținute in băncile de date despre aceste proteine şi trierea lor,
căutarea similarității secvențiale si alinierea multiplă a secvenţelor cu interpretarea datelor,
analiza proprietarilor fizico+chimice ale aminoacizilor componenți ai secvenței cu implicații
asupra prezicerii elementelor de structura secundara, a regiunilor dezordonate, a structurii
terțiare si implicit a funcției biologice, compararea si corelarea datelor obținute cu datele
experimentale cunoscute si cu datele de literatura in general.
Susținerea proiectului.
•

ore
3
3
30

6

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
1. Lesk A.M, Bioinformatics, Oxford Universitz Press, 2005
•
2. Isvoran A., Morariu V.V., Analiza si modelarea structurii si dinamicii proteinelor, Ed. Mirton, 2003
•
3. Isvoran A., Simulare, modelare si analiza neliniara in biofizica moleculara, Ed. Mirton, 2003
•
4. Isvoran A., Celula vie-mediu aglomerat si structura fractală, vol II., Ed. UVT, 2007
•
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CHIMIE COMPUTAȚIONALĂ MODERNĂ
Denumirea disciplinei
Anul de studiu
I
Semestrul
1
Ciclul
II
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare finală (E /
C
V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob
Numărul de credite
7
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CF
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de 94
Total ore pe semestru
150
studiu
individual
Titularul disciplinei
Conf. Dr. Mihai V. PUTZ
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x
Catedra
2 h curs pe săptămână
Şcoala
CHIMIE
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
28
0
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Sisteme multielectronice, mecanică cuantică, statistică cuantică, matrice densitate, funcțională densitate,
legătura chimică, electronegativitate, integrală de drum, cinetică enzimatică, QSAR

Facultatea

Chimie – Biologie Geografie
Chimie

Obiectivele Cursului:
Cursul CHIMIE COMPUTAȚIONALĂ MODERNĂ se adresează studenţilor doctoranzi de la Școala doctorală
„CHIMIE”. Obiectivele cursului sunt aducerea la zi a cursanților cu metodele și gama largă de aplicații
interdisciplinare pe care chimia computațională le oferă ca sinteză a abordărilor fizice, matematice, cuantice, și
informatice în chimia modernă. De asemenea, studenţii sunt instruiţi să realizeze studii de cercetare implicate de
sistemele multielectronice interesante precum atomii bosonici (izotopii elementelor chimice cu număr impar de
nuceloni), precum și moleculele cu impact ecotoxicologic, farmaceutic, și biologic.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Structura atomilor și moleculelor,
Fizică generală (sau pentru chimiști)
Matematica generală (sau pentru chimiști)

Recomandate:
Informatica
Cristalografia
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Competenţe specifice disciplinei

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
La finalul cursului studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide despre metodele de caracterizare a
sistemeleor multi-electronice (structură) precum și a interacțiilor pe care acestea le pot realiza cu mediul
(reactivitate), la diverse nivele de aproximare și implementare (semi-empirică, ab inițio, analitică). Se
urmărește re-gândirea sistemului chimic ca un sistem fizic deschis caracterizat de potențialul chimic (sau
minus electronegativitatea), caracteristic tuturor sistemelor multi-particulă, statistice, din Natură.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a înțelege și analiza, eventual modela, un sistem natural dincolo de
efectul sumei părților ci mai degrabă ca suma efectelor individuale – în adevăratul sens cuantic al
principiului superpoziției manifestat deopotrivă la nivel atomic-molecular, precum și la cel statistic (vezi
legea lui Dalton), dar chiar și la nivelul interacției moleculă-organism, ligand-receptor, sau chimico-biologic,
prin caracterizările statistice multi-variate.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili că identifice și să ierarhizele, apoi să algoritmizeze și să rezolve, prin
aproximare analitică sau informatică, comportamenele corelate ale electronilor sau atomilor din molecule
sau sisteme integrate în mediu (efecte de solvent, cataliză, ionizare, afinitate, schimb și corelare)
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în
dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte
persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să capete o atitudine pozitivistă, științific creativă, cu formarea unei conştiinţe
responsabile faţă de impactul molecular în natură şi organisme, alături de dezvoltarea potenţialului creativ
propriu, înțelegerea multidisciplinarităţii fenomenelor naturale şi în special a interacţiior inter-electonice,
electron-atom, inter-atomice, chimico-biologice, ecotoxicologice, prin corelarea reactivităţii chimice cu
activitatea bio-/eco-/farmaco-/toxico-logică, prin cuantificarea interacţiilor specifice mediului la diverse
nivele de înțelegere și implementare (local, global, de gradient, etc.), până la integrarea, predicția şi
controlul raţional (computațional, i.e. prin numere sau cuantificare) al substanţelor chimice în ansamblul
fenomenelor vieţii şi naturii.

Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii sunt rugaţi să se conformeze orarului prestabilit, să sosească în sala de curs la timp şi să nu o
părăsească înaintea cadrului didactic.
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face
verificări, prin sondaje, ale prezenţei studenţilor la cursuri. Multe anunţuri se vor face la cursuri şi informarea
greşită sau lipsa ei nu pot fi invocate prin absenţa de la cursuri. În timpul cursurilor se vor distribui unele sarcini
suplimentare. În plus, cea mai mare parte a materialului cerut la examen va fi prezentat doar la cursuri.
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Prin participarea la acest curs studentul consimte să accepte codul de conduită academică prezentat în Carta
Universitară. Codul interzice studenţilor copierea şi alte forme de înşelare în evaluare, plagiatul lucrărilor,
prezentarea de documente false, frauduloase şi falsificarea semnăturilor.
Studenţii sunt rugaţi să nu vorbească între ei în timpul prezentării cursului. Nu sunt admise nici conversaţiile
purtate chiar în şoaptă cu colegii de bancă deoarece pot deveni deranjante când sunt multiplicate de numărul
mare al studenţilor din sală. Studenţii care deranjează cursurile li se va solicita să părăsească sala, cu toate
consecinţele atrase de o atare măsură.
Studenţii nu vor fi sunaţi şi nu vor purta discuţii utilizând telefoanele mobile în timpul cursurilor.
În timpul cursului se interzice consumul băuturilor alcoolice, fumatul, citirea ziarelor şi a altor materiale ce nu au
legătură cu cursul.

Tematica cursului

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal
sau prin e-mail la mvputz@cbg.uvt.ro
Denumire curs
Sistemele electronice deschise termodinamic. De la mecanica cuantică la statistica
cuantică
Teoria Thomas Fermi a sistemelor multielectronice.
Matrice Densitate. Teoreme fundamentale.
Metode cuantice semiemprice. Clasificare.
Teoria Funcționalei Densitate. Teoremele Hohenberg-Kohn. Ecuațiile self-consistente
Kohn-Sham
Indicii și principiile globale de reactivitate. Electronegativitatea, acțiunea chimică și tăria
chimică
Modelarea proprietăților periodice al atomilor (raza, polarizabilitatea, susceptibilitatea
diamagnetică) cu indicii de reactivitate (electronegativitate, acțiunea chimică, tăria chimică).
Condensarea Bose-Einstein. Sisteme omogene (bosoni liberi), slab neomogene (bosoni cu
interacție, ecuația Gross-Pitaevski), și puternic localizate (bosoni entrapați în latice
optice/quasi-cristale)
Teoria Funcționalei Densitate a condensării Bose-Einstein. Modelul câmpului central.
Transformările Bogoliubov
Formularea în integrale de drum (Path Integrals) a mecanicii cuantice. Sisteme de echilibru.
Sisteme de Non-echilibru. Ecuația Fokker-Planck.
Nivelul cuantic al cineticii enzimatice. Modelul Logistic.
Fundamentul cuantic al modelării interacției chimico-biologice cu metoda corelațiilor
structură-activitate (QSAR)
Design molecular și drug-design. Modelele 3D-Spectral-SAR și Quantum-SAR

ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Denumire activitate
De la mecanica cuantică la statistica cuantică. Transformarea/rotația Wick.
Funcționale densitate ale energiei cinetice (Weiszaecker) și de schimb electronic (Dirac).
Metoda Hartree-Fock a sistemelor multielectronice. Determinantul Slater. Orbitale naturale.
Metode cuantice semiemprice. Implementare.
Funcționale densitate. Aproximațiile locală și de gradient.
Indicii și principiile locale de reactivitate (softness, Fukui function, linear response function).
Varianta de softness a Teoriei Funcționalei Densitate
Conceptul de Aromaticitate. Clasificarea criteriilor electronice, topologice, magnetice și de
reactivitate. Modelele aromaticității abolute și al aromaticității compacte
Tranziții de faza cuantice la temperaturi joase. Modelul Fermi-Hubbard și Bose-Hubbard
(izolatorul cuantic Mott)
Extensia Bose-Einstein a modelului Heitler-London a legăturii chimice.
Aplicațiile fundamentale ale integralelor de drum: atomul, molecula și solidul cuantic.
Funcția de localizare electronică (ELF). Abordarea markoviană.
Modelarea reacțiilor alosterice și de inhibiție enzimatică multi-substrat cu modelul logistic.
Clasificarea metodelor QSAR. Modelul Spectral-SAR
Ecotoxicologie computațională. Harta Spectral-SAR. Cazul lichidelor ionice.

ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
1.
Kleinert H., Pelster A., Putz M.V. "Variational Perturbation Theory for Markov Processes", Physical
Review E, 65(6) (2002) 066128/1-7
2.
Putz M.V., Russo N., Sicilia E. "Atomic Radii Scale and Related Size Properties from Density Functional
Electronegativity Formulation", Journal of Physical Chemistry A, 107(28) (2003) 5461-5465
3.
Putz M.V. "Electronic Density from Structure Factor Determination in Small Deformed Crystals",
International Journal of Quantum Chemistry, 94(4) (2003) 222-231
4.
Putz M.V., Russo N., Sicilia E. "About the Mulliken Electronegativity in DFT", Theoretical Chemistry
Accounts, 114(1-3) (2005) 38-45
5.
Putz M.V. "Markovian Approach of the Electron Localization Functions", International Journal of
Quantum Chemistry, 105(1) (2005) 1-11
6.
Putz M.V. "Systematic Formulation for Electronegativity and Hardness and Their Atomic Scales within
Density Functional Softness Theory", International Journal of Quantum Chemistry, 106(2) (2006) 361386
7.
Putz M.V., Lacrămă A.-M., Ostafe V. "Full Analytic Progress Curves of the Enzymic Reactions in Vitro",
International Journal of Molecular Sciences, 7(11) (2006) 469-484
8.
Duda-Seiman C., Duda-Seiman D., Dragoş D., Medeleanu M., Careja V., Putz M.V., Lacrămă A.-M.,
Chiriac A., Nuţiu R., Ciubotariu D. "Design of Anti-HIV Ligands by Means of Minimal Topological
Difference (MTD) Method", International Journal of Molecular Sciences, 7(11) (2006) 537-555
9.
Putz M.V. "Semiclassical Electronegativity and Chemical Hardness", Journal of Theoretical and
Computational Chemistry, 6(1) (2007) 33-47
10.
Putz M.V., Lacrămă A.-M. "Introducing Spectral Structure Activity Relationship (S-SAR) Analysis.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Application to Ecotoxicology", International Journal of Molecular Sciences, 8(5) (2007) 363-391
Lacrămă A.-M., Putz M.V., Ostafe V. "A Spectral-SAR Model for the Anionic-Cationic Interaction in Ionic
Liquids: Application to Vibrio fischeri Ecotoxicity", International Journal of Molecular Sciences, 8(8)
(2007) 842-863
Putz M.V. "Density Functionals of Chemical Bonding", International Journal of Molecular Sciences, 9(6)
(2008) 1050-1095
Putz M.V. "Maximum Hardness Index of Quantum Acid-Base Bonding", MATCH Communications in
Mathematical and in Computer Chemistry, 60(3) (2008) 845-868
Putz M.V. "Electronegativity: Quantum Observable", International Journal of Quantum Chemistry, 109
(4) (2009) 733-738
Putz M.V., Putz A.M., Lazea M., Ienciu L., Chiriac A. "Quantum-SAR Extension of the Spectral-SAR
Algorithm. Application to Polyphenolic Anticancer Bioactivity", International Journal of Molecular
Sciences, 10(3) (2009) 1193-1214
Putz M.V. "Chemical Action and Chemical Bonding", Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 900
(1-3) (2009) 64-70
Selegean M., Putz M.V., Rugea T. "Effect of the Polysaccharide Extract from the Edible Mushroom
Pleurotus Ostreatus against Infectious Bursal Disease Virus", International Journal of Molecular
Sciences, 10(8) (2009) 3616-3634
Chicu S.A., Putz M.V. "Köln-Timişoara Molecular Activity Combined Models toward Interspecies Toxicity
Assessment", International Journal of Molecular Sciences, 10(10) (2009) 4474-4497
Putz M.V. "Path Integrals for Electronic Densities, Reactivity Indices, and Localization Functions in
Quantum Systems", International Journal of Molecular Sciences, 10(11) (2009) 4816-4940
Putz M.V., Putz A.M., Lazea M., Chiriac A. "Spectral vs. Statistic Approach of Structure-Activity
Relationship. Application on Ecotoxicity of Aliphatic Amines", Journal of Theoretical and Computational
Chemistry, 8(6) (2009) 1235-1251
Tarko L., Putz M.V. "On Electronegativity and Chemical Hardness Relationships with Aromaticity",
Journal of Mathematical Chemistry, 47(1) (2010) 487-495
Putz M.V. "On Absolute Aromaticity within Electronegativity and Chemical Hardness Reactivity
Pictures", MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, 64(2) (2010) 391-418
Putz M.V. "Compactness Aromaticity of Atoms in Molecules", International Journal of Molecular
Sciences, 11(4) (2010) 1269-1310
Putz M.V., Duda-Seiman C., Duda-Seiman D.M., Putz A.-M. "Turning SPECTRAL-SAR into 3D-QSAR
Analysis. Application on H+K+-ATPase Inhibitory Activity", International Journal of Chemical Modeling,
1(1) (2008) 45-62
Putz M.V. "The Chemical Bond: Spontaneous Symmetry – Breaking Approach", Symmetry: Culture and
Science, 19(4) (2008) 249-262
Putz M.V. "Levels of a Unified Theory of Chemical Interaction", International Journal of Chemical
Modeling, 1(2) (2009) 141-147.
Putz M.V. "Chemical Reactivity and Electromagnetic Field", International Journal of Chemical Modeling,
1(3/4) (2009) 329-334
Putz M.V., Putz A.-M., Ostafe V., Chiriac A. "Application of Spectral-Structure activity Relationship (SSAR) Method to Ecotoxicology of Some Ionic Liquids at the Molecular Level using
Acethylcolinesterase", International Journal of Chemical Modeling, 2(1) (2010) 85-96.
Putz M.V. "Chemical Action and the Transition State Reactivity", International Journal of Chemical
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Modeling, 2(2/3) (2010) 147-154.
Putz M.V., Chiriac A. "Quantum Perspectives on the Nature of the Chemical Bond", in "ADVANCES IN
QUANTUM CHEMICAL BONDING STRUCTURES", Mihai V. Putz (Ed.), Transworld Research Network,
Kerala, India (2008), ISBN: 978-81-7895-306-9, Chapter 1, pp. 1-43.
Lacrămă A.-M., Putz M.V., Ostafe V. "Designing a Spectral Structure-Activity Ecotoxico-Logistical
Battery", in "ADVANCES IN QUANTUM CHEMICAL BONDING STRUCTURES", Mihai V. Putz (Ed.),
Transworld Research Network, Kerala, India (2008), ISBN: 978-81-7895-306-9, Chapter 16, pp. 389419
Putz M.V. "Quantum and Electrodynamic Versatility of Electronegativity and Chemical Hardness", in
"QUANTUM FRONTIERS OF ATOMS AND MOLECULES", Mihai V. Putz (Ed.), Series „Chemistry
Research And Applications”, NOVA Science Publishers, Inc., New York, USA (2010), ISBN: 978-161668-158-6, Chapter 11.
Putz M.V., Putz A.M. "Timisoara Spectral – Structure Activity Relationship (Spectral-SAR) Algorithm:
From Statistical and Algebraic Fundamentals to Quantum Consequences", in "QUANTUM FRONTIERS
OF ATOMS AND MOLECULES", Mihai V. Putz (Ed.), Series „Chemistry Research And Applications”,
NOVA Science Publishers, Inc., New York, USA (2010), ISBN: 978-1-61668-158-6, Chapter 21
Putz M.V., Putz A.M. "Logistic versus W-Lambert information in modelling enzyme kinetics", in
"ADVANCED METHODS AND APPLICATIONS IN CHEMOINFORMATICS: RESEARCH METHODS
AND NEW APPLICATIONS", E.A. Castro, A. K. Haghi (Editors), IGI Global (formerly Idea Group Inc.),
701 E. Chocolate Avenue Hershey, PA 17033, USA (2011), in press.
Putz M.V. "Conceptual Density Functional Theory: from Inhomogeneous Electronic Gas to BoseEinstein Condensates", in "CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTATIONAL CHALLENGES IN
21ST. A CELEBRATION OF 2011 INTERNATIONAL YEAR OF CHEMISTRY", Mihai V. Putz (Ed.),
NOVA Science Publishers, Inc., New York, USA (2011), in press.
Putz M.V. "Hidden Side of Chemical Bond: The Bosonic Condensate", in "CHEMCIAL BONDING",
NOVA Science Publishers, Inc., New York, USA (2011), in press.
Putz M.V. "ABSOLUTE AND CHEMICAL ELECTRONEGATIVITY AND HARDNESS", Nova Publishers
Inc., New York, USA (2008), pag. 95; ISBN (e-book): 978-1-60741-207-6; ISBN (printed edition): 9781-60456-937-7.
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Denumirea disciplinei
METABOLIZAREA COMPUŞILOR ECOTOXICOLOGICI
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare finală
(E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F – Ob
Numărul de credite
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, S
Codul disciplinei
C- Complementară
Total ore din planul de
Total ore pe semestru
Total ore de 158
învăţământ
2
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Vasile Ostafe
Facultatea
Catedra
Profilul
Scoala doctorala

Chimie – Biologie Geografie
Chimie
CHIMIE
CHIMIE

III
E
6

200

Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de învăţământ
Total
56

C**
14

S
28

L
0

P
0

Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Metabolizare, Compuşi ecotoxicologici, PAH, PCB, Pesticide, Antibiotice, Aditivi,
Metabolomica,
Obiectivele Cursului:
Cursul METABOLIZAREA COMPUŞILOR ECOTOXICOLOGICI se adresează studenţilor Facultăţii de
Chimie – Biologie – Geografie, specializarea de masterat „CHIMIA COMPUŞILOR BIOLOGIC ACTIVI” care au în
planul de învăţământ biochimia principalelor căi metabolice cu accent pus pe metabolizarea compuşilor
xenobiotici ca materie de studiu. Cursul este o continuare firească a cursului de biochimie din ciclul I. Materia
este organizată în 3 părţi: (1) catabolism şi generarea energiei legăturilor fosfat; (2) anabolism (biosinteza şi
utilizarea energiei legăturii fosfat) şi (3) cursuri speciale (noţiuni de imunochimie, bazele moleculare ale
morfogenezei, bazele moleculare ale terapeuticii. În curs se face o discuţie despre modul cum organismele vii
sintetizează şi degradează compuşii xenobiotici şi cum unii devin mai toxici decât compuşii parentali.
Activitatea la seminar / laborator va urmări aplicaţiile practice ale noţiunilor introduse la curs (cum ar fi
dozarea unor enzime şi a altor substanţe biologic active implicate în diferitele căi catabolice şi anabolice, cât şi
dozarea unor xenobiotice). În cadrul activităţilor din timpul orelor de laborator se vor seminariza şi testa noţiunile
predate la curs. Studenţii trebuie să pregătească un proiect (teoretic, eventual şi practic) cu temă la alegere sau
ordonată (ca de exemplu prezentarea – teoretică şi practică - în faţa grupei a unei metode de purificare a unei
enzime, a unei metode de dozare a unui compus biologic activ, fişa cu principalele proprietăţi ale unei enzime,
prezentare pe calculator a stadiului actual a lucrării lor de diplomă sau unei lucrări de cercetare, etc.).
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Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
QSAR pentru substanţe biologic active sau ecotoxicologice

Recomandate:
Acţiunea Teratogenă a Substanţelor
Chimice

Competenţe specifice disciplinei

Studii Calitative şi Cantitative în Ecotoxicologie
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice
disciplinei)
La finalul cursului studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide despre procesele
biochimie prin care se formează energia chimică în organismele vii, despre principalele căi
metabolice – gligoliza, ciclul Krebs, beta-oxidarea acizilor nucleici, transportul de electroni şi în
special cel mitocondrial, fotosinteza, metabolizarea aminoacizilor şi a nucleotidelor. Studenţii
trebuie să înţeleagă principiile după care se ghidează reacţiile chimice din organismele vii, să
cunoască şi să utilizeze corect noţiuni specifice legate de anabolism, metabolism, enzimele
implicate în principalele căi metabolice, corelaţiile dintre căile metabolice, unele particularităţi
metabolice importante în întâlnite în metabolismul plantelor sau animalelor, etc.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese,
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a citi texte (cărţi, articole ştiinţifice) cu conţinut
biochimic şi să poată explica şi interpreta noţiunile teoretice şi aspectele practice întâlnite în
aceste texte. De asemenea, studenţii trebuie să fie capabili prezinte coerent aceste informaţii sub
forma unor prezentări asistate de calculator (de exemplu în PowerPoint).
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili că reproducă activităţile de laborator însuşite în timpul
semestrului şi pe baza unei bibliografii specifice să fie capabili să expună, organizeze şi execute
lucrări practice similare.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul
ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice).
Studenţii trebuie să capete o atitudine corectă, pozitivă şi responsabilă privind
activităţile de laborator cu material biologic sau cu organismele vii. Studenţii trebuie să înţeleagă
şi să promoveze un spirit ştiinţific bazat pe cunoaştere, observare, înţelegere, deducţie şi analiză.
Studenţii trebuie să înţeleagă şi să respecte codul de etică şi echitate adoptat de comunitatea
ştiinţifică internaţională şi să evite încălcarea, sau încercările de încălcare ale acestuia. Aceste
abilităţi trebuie să creeze în studenţi o atitudine responsabilă faţă de actul ştiinţific în toate
aspectele sale, pornind de la creaţia acestuia până la valorificarea lui. Studenţii vor fi încurajaţi să
îşi dezvolte şi valorifice optim şi reactiv propriul potenţial în activităţile ştiinţifice prin participarea
la activităţile de cercetare a grupului disciplinei de biochimie, prin trimiterea lor la manifestări
ştiinţifice studenţeşti, prin trimiterea lor în burse în străinătate. În acest scop, studenţii vor fi
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antrenaţi să lucreze în grup, să îşi dezvolte relaţii de parteneriat cu colegii şi să poarte
responsabilitatea unor sarcini, cum ar fi să reprezinte grupul la manifestări ştiinţifice.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor
prezentate.

Tematica seminar, activităţi

Tematica cursului

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate
la curs personal sau prin e-mail vostafe@cbg.uvt.ro
Denumire curs
1. Glicoliza
2. Ciclul Krebs
3. Enzimele de oxido-reducere şi transportul de electroni; Fosforilarea oxidativă,
compartimentarea metabolismului respirator
4. Oxidarea acizilor graşi; Degradarea oxidativă a unor aminoacizi
5. Transportul de electroni şi fosforilarea în fotosinteză
6. Biosinteza hidraţilor de carbon
7. Biosinteza lipidelor;
8 Biosinteza unor aminoacizi şi a unor derivaţi: metabolismul azotului anorganic;
9 Biosinteza nucleotidelor
10. Biochimia muşchilor şi a sistemelor contractile
11. Transportul activ prin membrane;
12. Imunoglobulinele (noţiuni de imunochimie);
13. Biochimia ţesuturilor; Interrelaţii dintre organe în metabolismul mamiferelor;
14. Bazele moleculare ale morfogenezei
Denumire activitate
1. Prezentarea regulamentului de ordine interioară. Prezentarea cerinţelor la curs şi
laborator şi a modului de evaluare a activităţilor studenţilor. Protecţia muncii.
2. Comparaţie între hidroliza amidonului cu α-Amilaza salivară şi cu HCl
3. Dozarea cantitativă a α-Amilazei salivare (metodă spectrofotometrică, indirectă,
dozare substrat)
4. Dozarea fosfatazei alcaline din ficat (metodă spectrofotometrică, directă, dozare
produs)
5. Dozarea fosfatazei acide din cartof (metodă spectrofotometrică, indirectă, dozare
produs)
6. Dozarea catalazei din ficat (metodă spectrofotometrică directă, dozare substrat)

ore
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ore
2
2
2
2
2
2
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7. Dozarea peroxidazei din hrean (metodă directă)
8. Dozarea glucozei cu kit enzimatic
9. Dozarea colesterolului cu kit enzimatic
10. Determinarea trigliceridelor cu kit enzimatic
11. HPLC – prezentare aparat, soft şi principalii parametri cromatografici.
12. HPLC – represia ionică: cromatografierea acidului benzoic în mediu neutru şi acid.
13. HPLC – identificarea unor substanţe potenţial cancerigene în fumul de ţigară.
14. Testare finală.

2
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
Lehninger, A.L., Biochimie, vol. I, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1987
Lehninger, A.L., Biochimie, vol. II, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1992
Ostafe, V., Teste de biochimie, Timişoara, Ed. Mirton, 1994
Ostafe, V., Să învăţăm biochimie prin teste, Biochimie descriptivă, vol I, Timişoara, Ed. Brumar,
1999
Lehninger, A.L:,. Biochemistry., New York:Worth Publishers, Inc., 1970.
Stryer, L.,. Biochemistry, New York, W.H. Freeman and Company, Ed. 4, 2005.
Voet D., Voet J. G.. Biochemistry, New York:John Wiley & Sons, Inc., 1995.
V. Ostafe, Biochimie Practică – Manual de Laborator, Timisoara, Ed. Mirton, 1994
Mihele D. Biochimie Clinica. Metode de Laborator, Bucuresti:Editura Medicala, 2000. 381 pages.
Dumitrascu V, Paunescu V. Medicina de Laborator. Biochimie Clinica, Timisoara:Editura Orizonturi
Universitare, 1999. 231 pages. K. F. Tipton. Principles of Enzyme Assay and Kinetic Studies. In:
Enzyme Assay. A Practical Approach, edited by R. Eisenthal and M. J. Danson, Oxford - New York
- Tokyo:Oxford University Press, 1991
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Denumirea disciplinei
PROIECTAREA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare finală (E C
/ V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
7
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CC
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de
94
Total ore pe semestru
150
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Vasile OSTAFE
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt.
x 2 h curs pe săptămână
Şcoala
CHIMIE
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
28
0
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Articol primar, Review, Abstract, Rezumat, Bibliografie, Proceedings, Teza, Monografie, Copyright, Drept de
autor

Facultatea
Catedra

Chimie – Biologie - Geografie
Chimie

Obiectivele Cursului:
Cursul PROIECTAREA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE se adresează studenţilor masteranzi de la Specializarea
de masterat „CHIMIA COMPUŞILOR BIOLOGIC ACTIVI”. Obiectivele cursului sunt informarea studenţilor
despre tipurile de literatură ştiinţifică şi instruirea acestora pentru putea redacta un articol ştiinţific publicabil,
primar sau tip review publicabil. De asemenea, studenţii sunt instruiţi să realizeze teze, monografii, cărţi,
comunicări orale şi scrise, cât şi granturi de cercetare.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Informatica

Recomandate:
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Competenţe specifice disciplinei

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
La finalul cursului studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide despre tipurile de literatură ştiinţifică, să
cunoască elementele componente şi distinctive dintre articolele ştiinţifice primare şi cele tip referat de
sinteză sau de literatură. Similar trebuie să cunoască elementele şi cum se creează comunicările
ştiinţifice orale şi scrise, rezumatele ştiinţifice, monografiile, cărţile. Studentul trebuie să fie capabil să
facă comparaţii şi ierarhizări valorice între diferite texte ştiinţifice din aceeaşi categorie.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a citi texte ştiinţifice în domeniul lor de licenţă (cărţi, articole
ştiinţifice primare, referate, etc.) şi să poată să emită judecăţi de valoare asupra aspectelor tehnice
(redactare, elemente componente, îndeplinirea unor criterii eliminatori, etc.) ale textelor analizate. De
asemenea, studenţii trebuie să fie capabili să prezinte coerent aceste informaţii sub forma unor
prezentări asistate de calculator (de exemplu în PowerPoint).
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili că creeze şi să redacteze (de preferinţă în limba engleză) un articol
primar după un model dat. Studenţii trebuie să fie capabili să utilizeze cel puţin 3 tipuri diferite de a
redacta bibliografia şi să utilizeze corespunzător programul Reference Manager.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea
unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale,
morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu
alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să capete o atitudine corectă, pozitivă şi responsabilă privind redactarea şi crearea
textelor ştiinţifice . Studenţii trebuie să înţeleagă şi să promoveze un spirit ştiinţific bazat pe cunoaştere,
observare, înţelegere, deducţie şi analiză. Studenţii trebuie să înţeleagă şi să respecte codul de etică şi
echitate adoptat de comunitatea ştiinţifică internaţională şi să evite încălcarea, sau încercările de
încălcare ale acestuia. Trebuie să înţeleagă efectele negative ale plagiatului şi să combată cu tărie
aceste practici oriunde le-ar întâlni. Aceste abilităţi trebuie să creeze în studenţi o atitudine responsabilă
faţă de actul ştiinţific în toate aspectele sale, pornind de la creaţia acestuia până la valorificarea lui.
Studenţii vor fi încurajaţi să îşi dezvolte şi valorifice optim şi reactiv propriul potenţial în activităţile
ştiinţifice prin participarea la activităţile de cercetare ale grupului în care îşi realizează activităţile de
cercetare (pentru dizertaţie), prin trimiterea lor la manifestări ştiinţifice studenţeşti, prin trimiterea lor în
burse în străinătate. În acest scop, studenţii vor fi antrenaţi să lucreze în grup, să îşi dezvolte relaţii de
parteneriat cu colegii şi să poarte responsabilitatea unor sarcini, cum ar fi să reprezinte grupul la
manifestări ştiinţifice.

Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal
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ore
2
2
2
2
2
2

Tematica cursului

Denumire curs
Ce este un articol ştiinţific? Pregătirea titlului unui articol ştiinţific.
Scrierea autorilor, adreselor.
Pregătirea rezumatelor.
Introducerea.
Materiale şi metode.
Rezultate. Realizarea tabelelor. Realizarea graficelor. Realizarea formulelor chimice.
Realizarea imaginilor (fotografii, scanări, capturi etc.)
Discuţii. Concluzii. Mulţumiri.
Bibliografia
Realizarea efectivă a manuscrisului. Alegerea jurnalului. Trimiterea articolului.
Procesul de evaluare. Comportamentul faţă de editori. Procesul de publicare. Folosirea
reprint-urilor. Realizarea corecturilor.
Scrierea unei comunicări ştiinţifice (conferinţe). Scrierea unei recenzii. Scrierea unei teze.
Prezentarea orală a lucrărilor.
Probleme de etică, copyright. Probleme legate de exprimarea în limba engleză. Folosirea
abrevierilor.
Granturi de cercetare ştiinţifică

Tematica seminar, activităţi de semnare , proiect

sau prin e-mail la vostafe@cbg.uvt.ro

Denumire activitate
Prezentarea cerinţelor la curs. Prezentarea surselor de documentare.
Realizarea titlului
Discuţii legate de calitatea de autor al unei lucrări ştiinţifice
Realizarea rezumatelor la lucrările ştiinţifice primare
Realizarea capitolului Introducere
Realizarea capitolului Materiale şi Metode
Realizarea capitolului Rezultate
Realizarea tabelelor, graficelor, formulelor chimice, etc.
Realizarea capitolului Discuţii
Realizarea capitolelor Concluzii şi Mulţumiri
Realizarea Bibliografiei. Folosirea programului Reference Manager
Realizarea unei comunicări scrise – Poster
Realizarea unei comunicări orale – Prezentare tip PowerPoint
Probleme de etică, drept de autor.

ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
Ostafe, V. „Sfaturi utile pentru realizarea unei lucrări ştiinţifice de succes”, 2007
Day, R.A., „How to Write and Publish a Scientific Paper”, ISI Press, Philadelphia, 1983
Booth,V., „Writing a Scientific Paper”, Koch-Light Ltd. 1970
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Denumirea disciplinei Biocataliză și biotransformări
Anul de studiu
Semestrul
Limba susţinere curs / examinare (Româna /
Engleză)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de
Specialitate, C- Complementară
Total ore din planul de 56
Total ore de studiu
învăţământ
individual
Titularul disciplinei
Conf. Dr. Gabriela Preda

Ciclul
Tipul de evaluare fin ală (E / V /
C)
Numărul de credite

R
O
p
F

III
E
7

Codul disciplinei

56

Total ore pe semestru

112

*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Facultatea
Catedra

Chimie – Biologie - Geografie
Chimie

Profilul
Scoala
doctorala

CHIMIE
CHIMIE

Numărul total de ore (pe semestru) din planul
de învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14
săpt. x 2 h curs pe săptămână
Total
C**
S
L
P
56
28
28
-

**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Cuvinte cheie
Biocataliza, biotransformari, enzime libere si imobilizate, celule intregi, sinteze chirale
Obiectivele Cursului:
• Familiarizarea cursanților cu domeniul de biocatalizǎ şi biotransformǎri, care are ca subiect
de preocupǎri utilizarea metodelor biochimice în sintezele de compuşi bioorganici.
• Cunoaşterea progresului înregistrat în ultimii zece-douăzeci de ani privind cele mai importante
aplicaţii ale biocatalizei în obţinerea de compuşi biologic activi.
• Formarea de aptitudini în căutarea surselor bibliografice de literatură, accesul la literatura originală
din reviste, cărţi, prelucrare de date de literatură accesibile în limbi straine.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii: -
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Recomandate:
chimie organică, biochimie
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)

Cunoaşterea teoretică şi practică a unor metode de analiză cantitativǎ utilizate în
conversiile enzimatice ca: titrarea potenţiometrică, spectroscopia UV-VIS, cromatografia în strat
subţire, cromatografia de gaze, etc.

Cunoaşterea progresului înregistrat în ultimii zece-douăzeci de ani privind cele mai
importante aplicaţii ale biocatalizei în obţinerea de compuşi biologic activi.

Aptitudini în căutarea surselor bibliografice de literatură, accesul la literatura originală din
reviste, cărţi, prelucrare de date de literatură accesibile în limbi straine.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
 Însuşirea principiilor generale privind metodele biocatalitice de obtinere de compusi biologic
activi, utilizarea enzimelor native şi imobilizate precum si celulelor intregi in biotransformǎri și
biosenzori.
 Intelegerea continuturilor teoretice si practice ale disciplinei, analiza comparata a diferitelor
metode si variante bio si chemocatalitice studiate
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)

Experienţă practică de laborator privind prepararea de soluţii tampon, soluţii enzimatice,
realizarea de curbe de etalonare, prelucrarea datelor pe calculator, utilizarea aparaturii folosite
uzual în procesele biocatalitice.

Însuşirea principiilor teoretice si practice privind determinarea cantitativă a activităţii
enzimatice, tehnicile de imobilizare de enzime, utilizarea enzimelor native şi imobilizate în
biotransformǎri și analize enzimatice.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de
valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile
ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea
în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la
propria dezvoltare profesională).
 Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul biocatalizei si
biotehnologiilor
 Intelegerea ideii de protectie a mediului prin utilizarea de metode neagresante pentru mediu,
inlocuirea metodelor chimice cu metode biologice de obtinere si analiza a unor compusi cu
activitate biologica
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Metoda de predare a cursului
(Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.

Tematica cursului

Asistenţă în pregătirea examenelor
Cursantii pot pune întrebări legate de informaţii prezentate la curs personal sau prin e-mail
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Denumire curs
1. Noţiuni de izomerie optică. Principii ale stereochimiei şi stereodiferenţierii.
Recunoaşterea chirală. Determinarea purităţii optice.
2. Chiralitatea şi activitatea biologică la medicamente, antidăunători, aromatizanţi şi
odorizanţi.
3. Baza naturală chirală. Surse naturale de compuşi chirali: hidroxiacizi, aminoacizi,
terpene, alcaloizi. Sintoni chirali şi auxiliari chirali.
4. Procese fermentative. Produşi de fermentaţie. Fermentaţia precursorilor-transformări
microbiene.
5. Metode de obţinere şi purificare a enzimelor. Enzime native şi imobilizate. Imobilizarea
enzimelor prin: adsorbţie fizică, legare ionică, legare covalentă, entrapare,
microincapsulare, reticulare, legare biospecifică, etc.
6. Enzime în mediu apos şi în medii neuzuale (solvenţi organici, lichide supercritice,
temperaturi şi presiuni extreme). Enzime în mediu organic. Modalităţi de utilizare a
enzimelor în mediu organic. Fundamentele enzimologiei neapoase. Noi proprietăţi ale
enzimelor în mediu organic.
7. Aplicaţii ale enzimelor native şi imobilizate în biotransformǎri cu obţinere de compuşi
biologic activi: aminoacizi, peptide, hidroxiacizi, antibiotice, vitamine, etc.
8. Rezoluţii cinetice enzimatice de alcooli, esteri şi compuşi cu azot cu lipaze şi alte
hidrolaze. Regioselectivitatea hidrolazelor în mediu organic.
9. Sinteze asimetrice catalizate enzimatic. Oxidoreductaze. Formarea legăturii carboncarbon. Alte aplicaţii.
10. Conversii enzimatice la scară industrială cu obţinere de uleiuri şi grăsimi modificate,
acilarea regioselectivă a carbohidraţilor şi steroizilor, aromatizanţi şi odorizanţi (derivaţi de
terpene, alcooli, acizi, lactone, esteri chirali), farmaceutice şi pesticide optic active (sintoni
chirali C3 pentru β-blocanţi, acizi α-arilpropionici şi α-ariloxipropionici, intermediari pentru
inhibitori de convertază, intermediari piretroidici), sinteze enzimatice de polimeri etc.
11. Probleme şi perspective în biocataliza în mediu organic.
12. Metode alternative nebiocatalitice de sinteze de compuşi chirali. Rezoluţia prin
intermediul sǎrurilor diastereomere. Sinteza cataliticǎ asimetricǎ.
13. Aplicaţii ale enzimelor în analiza clinică și de proces. Biosenzori.
14. Prezentarea referatului de literaturǎ
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Tematica seminar, activităţi de laborator, proiect sau lucrări
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Denumire activitate
1. Norme de tehnica securităţii muncii în laboratorul de chimie bioorganicǎ. Prezentarea
programei analitice. Prezentarea temelor de referat. Determinarea activitǎţii peroxidazei.
Oxidarea fenolilor şi aminelor aromatice.
2. Determinarea activităţii glucoamilazice (prin metoda cu acid 3,5-dinitrosalicilic) a unui
preparat enzimatic din Aspergillus niger. Imobilizarea prin entrapare în gel de silice prin
tehnica sol-gel.
3. Determinarea spectroscopică a activităţii α-amilazice (prin metoda iodometrică) a unui
preparat enzimatic din Aspergillus oryzae. Imobilizarea prin chelatizare.
4. Studiul reacţiei de hidroliză a amidonului cu α-amilaza. Determinarea parametrilor cinetici
ai enzimei imobilizate.
5. Determinarea activităţii proteolitice a unei proteaze alcaline prin metoda Anson
modificată pentru cazeină. Stabilitatea în solvenţi organici. Studiul reacţiei de hidrolizǎ
enantiospecifică a DL-Tyr-OMe cu alcalază în sistem monofazic organic-apos.
6. Determinarea activităţii lipazei pancreatice prin titrare potenţiometrică. Imobilizarea
lipazei prin legare fizicǎ pe celitǎ.
7. Studiul reacţiei de hidroliză a trioleinei cu lipază pancreatică prin cromatografie de gaze.

ore
4
4
4
4
4
4
4

Bibliografie selectivă
1
Preda, G., Peter, F., Dragomirescu, M., Biocatalizatori enzimatici. Obţinere, caracterizare,
aplicaţii, Editura Mirton, Timişoara, 2003.
2
H.-J. Rehm, G. Reed (Eds), Biotechnology, Vol. 7a, Biotransformations, D. R. Kelly (Ed), Wiley,
Weinheim, 1998.
3
R. A. Sheldon, Chirotechnology, Industrial Synthesis of Optically active Compounds, Marcel
Dekker, New York, 1993.
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Denumirea disciplinei
MATERIALE ANORGANICE BIOCOMPATIBILE
Anul de studiu
Semestrul
1
Ciclul
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare
finală (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F – Ob
Numărul de credite
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate,
Codul disciplinei
C- Complementară
Total ore din planul de
42
Total ore de 158 Total ore pe semestru 200
învăţământ
studiu
individual
Titularul disciplinei
Conf.Dr.ing. Titus Vlase
Facultatea
Chimie – Biologie - Geografie
Numărul total de ore (pe semestru)
din planul de învăţământ
Catedra
Chimie
Scoala
CHIMIE
Total
C**
S
L
P
doctorala
Specializarea
42
28
28
Cuvinte cheie
MATERIALE ANORGANICE BIOCOMPATIBILE, MATERIALE CERAMIC, METALE SI ALIAJE,
STICLA SI BIOSTICLA, COMPOZITE, LIANTI, NANOPULBERI
Obiectivele Cursului:
Cursul se adresează studenţiilor din anul .., Master (TD) şi îşi propune dobândirea cunoştiiţelor
fundamentale în domeniul materialelor şi compuşilor bioactivi şi/sau biocompatibili.
-Cursul întregeşte profilul viitorului specialist chemat să expertizeze şi/sau să recomande materialele
biocompatibile, respectiv să evalueze stabilitatea şi durata de păstrare sau de garanţie a medicamentelor.

Competenţe

Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Recomandate:
Chimie ANORGANICA,
Tehnologia chimică
Chimie-Fizică
CHIMIA MATERIALELOR
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
 Înţelegerea noţiunii de material biocompatibil
 Cunoasterea claselor de materiale biocompatibile
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
 Explicarea efectelor rezultate în urma degradării precursorilor de materiale
 Interpretarea analizelor fizico-chimice efectuate asupra materialelor biocompatibile
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Tematica seminar,

Tematica cursului

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
 Expertizarea materialelor biocompatibile
 Aplicarea unor metode de analiza termica, de produs
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de
valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice
/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare /
participarea la propria dezvoltare profesională).
 Propunerea unui set de analize pentru evaluarea proprietatilor biomaterialelor
 Propunerea unor tipuri de materiale în vederea aplicaţiilor biomedicale
Metoda de predare a cursului Prezentări orale asistate de calculator şi discuţii pe marginea aspectelor
prezentate
Denumire curs
ore
Clase de materiale anorganice biocompatibile
2
Aplicatii ale materialelor biocompatibile
2
Proprietatile materialelor- proprietati mecanice, proprietati de suprafată
2
Corelatii ale proprietatilor suprafetelor cu raspunsul biologic
2
Metale si aliaje
2
Ceramica
2
Sticla si biosticla
2
Lianti si adezivi
2
Materiale compozite
2
Membrane
2
Nanopulberi
2
Bioelectrozi
2
Senzori Biomedicali
2
Implanturi
2
Denumire activitate
ore
Sinteza de hidroxiapatita prin reactii de precipitare
4
Sinteza de fluorapatita
4
Calculul proprietatilor aditive ale sticlelor
2
Calculul formulei SEGER la materiale ceramice
2
Analiza termică a unui precursor fosfatic
2
Analiza termică a unui precursor ceramic
2
Determinarea transformarilor de fază şi a transformarilor polimorfe (DSC)
2
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Obtinerea unei sticle cristalizate-analiza termica-microscopie optica si microscopie FT2
IR
Determinarea comportamentului termomecanic la materiale ceramice
2
Determinarea comportamentului termomecanic la sticle
2
Bibliografie selectivă
Teoreanu, I., ş.a. „Tehnologia produselor ceramice şi refractare” Vol I, II, Ed. Tehnică, Bucureşti,
1985.
Teoreanu, I., ş.a. “Introducere în stiinţa materialelor anorganice” Ed. Tehnică, Bucureşti-1987,
volumul I, II
Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick J. Schoen, Jack E. Lemons, BIOMATERIALS
SCIENCE – An Introduction to Materials in Medicine, Academic Press, 1996
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Denumirea disciplinei
METODE DE DEPOLUARE CHIMICĂ
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare
finală (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate,
S
Codul disciplinei
C- Complementară
Total ore din planul de
56
Total ore de
84 Total ore pe semestru
învăţământ
studiu
individual
Titularul disciplinei
Conf. Dr. Dana Vlascici
Facultatea
Catedra

Chimie – Biologie - Geografie
Chimie

Profilul
Scoala
doctorala

CHIMIE
CHIMIE

III
E
6

140

Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14
săpt. x 2 h curs pe săptămână
Total
C**
S
L
P
56
28
14
14

Cuvinte cheie
Substante poluante, tratament chimic; neutralizare, precipitare, oxidare/reducere, schimb ionic
Obiectivele Cursului:
In contextul marii diversităţi a problemelor dictate de dezvoltarea industrială şi de abordarea din ce
mai complexă a problemelor de mediu, începând cu analitica de mediu, diversificarea senzorilordetectoare („sensing”) şi a metodelor actuale de detecţie şi analiză, în perpetuă dezvoltare şi din ce
în ce mai performante şi continuând cu elaborarea şi amplificarea noilor alternative de monitorizare a
poluării mediului („monitoring”), cu accent pe urmărirea continuă sau quasi-continuă a acesteia în
teren, în timp real şi de la distanţă, acum cu variante on-line. Suplimentar, metodele de depoluare şi
prevenire a poluării apei în primul rând, apa fiind în cele din urmă colector şi vehicol inevitabil pentru
dispersarea în mediu a substanţelor poluante, a aerului şi solului, cunosc o evoluţie spectaculoasă
în directă corelaţie cu orientarea tehnologiilor productive spre variante „curate”, de tip „green”,
ceeace cu referire la chimie, industria chimică şi electrochimie îşi găsesc expresia în denumirile deja
consacrate de „green chemistry” şi „green electrochemistry”. La acestea progresul deosebit al
alternativelor de tip interdisciplinar, ca de exemplu studiul corpului solid, electrochimia stării
solide,noile materiale de electrozi, nanomaterialele, chimia coloidală şi procesele interfaciale,
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senzorii, bioelectrochimia, cataliza şi electrocataliza, fotoelectrochimia ş.a., cu aparatura de studiu şi
echipamentele aferente din ce în ce mai performante, în esenţă factori activi de răspuns la
imperativele prezentului şi deschideri semnificative spre viitor. Numărul publicaţiilor din domeniile
sugerate în enumerarea de mai sus şi al manifestărilor ştiinţifice internaţionale, respectiv numărul
din ce în ce mai mare al grupurilor de cercetare electrochimică şi interdisciplinare, respectiv al
firmelor care produc echipamente, accesorii şi comercializează tehnologii, sugerează o dinamică
spectaculoasă cu evoluţie aproape exponenţială.
- Cursul urmăreşte, pe lângă reconsiderarea succintă şi asigurarea unei baze ştiinţifice riguroase
referitoare la concepte fundamentale privind sistemele chimice, prezentarea principalelor tendinţe ale
chimiei de mediu, cu detalierea unor cazuri exemplicative de referinţă.
- Cursul urmăreşte structurarea unei pregartiri primare, destinată iniţierii unor aptitudini teoretice şi
practice orientate spre oferta complexă a chimiei aplicate actuale pentru mediu, depoluare,
monitorizare şi prevenirea poluării.
- Seminarul si aplicaţiile au drept scop implicarea participativă a studenţilor în problematica
domeniului prin dezbatere ştiinţifică, cunoaşterea unor repere specifice din dotarea laboratorului,
exemplificarea unor cazuri aplicative reprezentative, studiu bibliografic individual, realizarea şi
prezentarea unor referate.

Competenţe specifice disciplinei

Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Chimie Generală
Chimie Anorganică
Chimie Organică
Chimie Fizica
Electrochimie

198

Recomandate:
Fizică
Matematică
Tehnologie-Inginerie Chimică
Chimie Coloidală
Chimie Analitică

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
•

•
•

Cursul urmăreşte, pe lângă reconsiderarea succintă şi asigurarea unei baze ştiinţifice
riguroase referitoare la concepte fundamentale privind sistemele chimice, prezentarea
principalelor tendinţe ale chimiei de mediu, cu detalierea unor cazuri exemplicative de
referinţă.
Cursul urmăreşte structurarea unei pregătiri primare, destinată iniţierii unor aptitudini
teoretice şi practice orientate spre oferta complexă a chimiei aplicate actuale pentru mediu,
depoluare, monitorizare şi prevenirea poluării.
Seminarul si aplicaţiile au drept scop implicarea participativă a studenţilor în
problematica domeniului prin dezbatere ştiinţifică, cunoaşterea unor repere specifice din
dotarea laboratorului de chimie analitica si electrochimie si tehnici electrochimice,
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familiarizarea cu sisteme potentiostat-galvanostat şi cu software-ul corespunzător,
exemplificarea unor cazuri aplicative reprezentative, studiu bibliografic individual,
realizarea şi prezentarea unor referate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
 Cursul urmăreşte, pe lângă reconsiderarea succintă şi asigurarea unei baze ştiinţifice
riguroase referitoare la concepte fundamentale privind sistemele chimice (cu noţiunile
specifice privind termodinamica şi cinetica electrochimică), prezentarea principalelor
tendinţe ale chimiei de mediu, cu detalierea unor cazuri exemplicative de referinţă.
 Cursul urmăreşte structurarea unei pregătiri primare, destinată iniţierii unor aptitudini
teoretice şi practice orientate spre oferta complexă a chimiei aplicate actuale pentru
mediu, depoluare, monitorizare şi prevenirea poluării.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
 Seminarul si aplicaţiile, activităţile practice, au drept scop implicarea participativă a
studenţilor în problematica domeniului prin dezbatere ştiinţifică, exemplificarea unor
cazuri aplicative reprezentative, studiu bibliografic individual, realizarea şi prezentarea
unor referate.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor
ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
 Disciplina urmăreşte manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific inclus în esenţa disciplinei, cu implicarea studenţilor în cunoaşterea
aspectelor fundamentale şi a realizărilor performante de ultimă oră din domeniu.
 Cursul şi activităţile aferente îşi propun iniţierea şi dezvoltarea creativităţii ştiinţifice,
respectiv competenţe, prin referiri şi implicaţii în activităţi de studiu şi cercetare
specifice domeniului.
 Disciplina urmăreşte familiarizarea studenţilor cu activităţi din centre de cercetare de
referinţă , respectiv familiarizarea cu reperele caracteristice ale unor activităţi ştiinţifice
şi tehnologice de vârf.
Metoda de predare a cursului
(de ex. Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor
prezentate.)
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Tematica seminar, activităţi

Tematica cursului

Asistenţă în pregătirea examenelor
Doctoranzii pot pune întrebări legate de informaţii prezentate la curs personal sau prin e-mail
Denumire curs
1. Poluanti. Metode chimice de depoluare – notiuni introductive
2. Chimia şi electrochimia soluţiilor de electroliţi.
3. Procese chimice de transformare a poluantilor din apele naturale – clasificare si
caracterizare.
4. Depoluare prin neutralizare acido-bazica
5. Precipitarea chimica ca metoda de depoluare
6. Extractia chimica si schimbul ionic in depoluare
7. Procese redox- importanta si rolul lor; rolul metalelor tranzitionale in procese redox;
forme de existenta ale acestora in ape naturale.
8. Metode electrochimice de depoluare şi prevenirea poluării-criterii de clasificare,
principii, definiţii.
9. Eliminarea şi/sau recuperarea-reciclarea ionilor metalelelor grele. Prevenirea poluării
cu metale grele prin protecţie anticorozivă.
10. Procedee de epurare electrochimică cu transformarea, degradarea sau separarea
poluanţilor transformaţi-denocivizaţi. Oxidări şi reduceri- principii fundamentale;
depoluare prin oxidări indirecte şi directe sau prin reduceri electrochimice.
11. Oxidarea şi degradarea poluanţilor organici. Reducerea şi denocivizarea unor
poluanţi. Exemplificări-studii de caz. Generarea electrochimică a unor oxidanţi: clor
activ, ozon, apă oxigenată, radicali hidroxil, asocierea cu efecte catalitice,
electrocatalitice şi fotocatalitice.

ore
2
2
2

Denumire activitate
1. Evaluarea noţiunilor fundamentale de chimia si electrochimia solutiilor ionice
2. Evaluarea criteriilor de clasificare privind metodele de depoluare chimică
3. Evaluarea criteriilor de clasificare privind metodele de depoluare electrochimică
4. Experimente de depoluare chimica a apelor reziduale
5. Familiarizarea cu aparatura de cercetare fundamentala
6. Simularea denocivizarii solurilor pe cale electrochimică. Prezentare referate
7. Experimente de epurare electrochimică a apelor reziduale prin electroflotaţie si
electrocoagulare. Prezentare referate

ore
4
2
2
6
4
4
6

2
2
4
4
2
2
4
2

Bibliografie selectivă
Radovan, C., Chiriac, A. Cîrcioban, D., „Electrochimie-Introducere şi Exerciţii”, Ed. Mirton,
Timişoara, 1998.
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Rajeshawar, K., Ibanez, J., „ Environmental Electrochemistry”, Academic Press, San Diego,
1997.
Scott, K., „Electrochemical Process for Clean Technology”, The Rozal Society of Chemistry”,
Cambridge, 1995.
Radovan, C., Vlaicu, I., Dascălu, D., Chiriac, V., „ Electrodul de diamant dopat”, Ed.
Universităţii de Vest, 2005.
Radovan, C., Chiriac, A., Vlaicu, I., Dascălu, D., Chiriac, V., „ Electrochimie şi mediu-volumul
I”, Ed. Universităţii de Vest, 2005.
Zu, T.R., Li Ji, G., „Electrochemical Methods in Soil and Water Research”, Pergamon Press,
Oxford-new York-Seul-Tokyo, 1993.
S.E. Manahan, Fundamentals of environmental chemistry, Lewis Publ. , 2000

201

POSDRU 21/1.5/G/38347
”Parteneriat local pentru ridicarea nivelului şcolilor doctorale şi valorificarea potenţialului uman din cercetare în
domenii prioritare ale etapei postaderare a României la UE”

UNIUNEA
EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POS DRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA
DE VEST DIN
TIMIŞOARA

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Denumirea disciplinei

Sisteme liniare cu control

Anul de studiu
I
Semestrul
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)

2
R

Ciclul
Tipul de evaluare
finală (E / V / C)
Numărul de credite
Codul disciplinei

III
E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F – facultativă) Ob
8
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CS
DM122
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de studiu 94
Total ore pe
150
individual
semestru
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Mihail Megan
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Catedra

Matematica si Informatica
Matematica

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2 h
curs pe săptămână
Şcoala
MATEMATICA
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
28
0
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Sistem cu control, controlabilitate, observabilitate, stabilizabilitate, detectabilitate
Obiectivele Cursului:
Asimilarea si aprofundarea metodelor si tehnicilor de evaluare a comportarii starii unui sistem liniar cu control si
de aplicare a acestora la sisteme concrete.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Analiza Functionala

Recomandate:
Analiza Functionala Aplicata in Teoria Controlului, Procese
evolutive cu control, Sisteme variationale

Competenţe

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)

202

La finalul cursului studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide despre tipurile controlabilitate si sa aiba
abilitatea de a aplica tehnicile pentru diverse clase de sisteme dinamice cu control.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
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Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a citi texte ştiinţifice în teoria controlului şi să poată să emită judecăţi
de valoare asupra continutului stiintific si al nivelului de noutate si performanta al acestora. De asemenea,
studenţii trebuie să fie capabili să prezinte aplicatii concrete, eventual asistate de calculator.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili că creeze şi să redacteze (de preferinţă în limba engleză) un articol aplicativ
privind evolutia unui sistem concret cu control.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane –
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să înţeleagă şi să respecte codul de etică şi echitate adoptat de comunitatea ştiinţifică
internaţională şi să evite încălcarea, sau încercările de încălcare ale acestuia. Trebuie să înţeleagă efectele
negative ale plagiatului şi să combată cu tărie aceste practici oriunde le-ar întâlni.
Studenţii vor fi încurajaţi să îşi dezvolte şi valorifice optim şi reactiv propriul potenţial în activităţile ştiinţifice
prin participarea la activităţile de cercetare ale grupului în care îşi realizează activităţile de cercetare (pentru
dizertaţie), prin trimiterea lor la manifestări ştiinţifice studenţeşti, prin trimiterea lor în burse în străinătate. În
acest scop, studenţii vor fi antrenaţi să lucreze în grup, să îşi dezvolte relaţii de parteneriat cu colegii şi să
poarte responsabilitatea unor sarcini, cum ar fi să reprezinte grupul la manifestări ştiinţifice.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face
verificări, prin sondaje, ale prezenţei studenţilor la cursuri.
În timpul cursurilor se vor distribui unele sarcini suplimentare. În plus, cea mai mare parte a materialului cerut la
examen va fi prezentat doar la cursuri.
Prin participarea la acest curs studentul consimte să accepte codul de conduită academică prezentat în Carta
Universitară.
Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări prin e-mail la adresa megan@math.uvt.ro

Tematica cursului

Denumire curs
1.
2.
3.
4.
5.

PARTEA I. SISTEME LINIARE AUTONOME CU CONTROL
Controlabilitatea sistemelor liniare cu control.
Observabilitatea sistemelor liniare autonome cu control.
Stabilitate si stabilizabilitate pentru sisteme liniare autonome cu control.
Problema regulatorului liniar.
Dichotomie exponentiala pentru sisteme liniare autonome.

ore
28
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1.
2.
3.
4.

PARTEA II. SISTEME LINIARE NEAUTONOME CU CONTROL
Controlabilitatea si observabilitatea sistemelor liniare neautonome cu control.
Stabilitate si stabilizabilitate pentru sisteme liniare neautonome cu control.
Dichotomie exponentiala uniforma pentru sisteme liniare neautonome.
Comportari asimptotice neunifome pentru sisteme liniare neautonome.

1.
2.
3.
4.
5.

PARTEA III. APLICATII
Exemple de sisteme liniare cu control.
Sisteme liniare cu control in spatii Hilbert.
Controlabilitatea ecuatiei caldurii.
Controlabilitatea ecuatiei undelor.
Stabilitate si dichotomie pentru semigrupuri (concrete) de operatori liniari.

Tematica

Stabilitate si dichotomie uniforma si neuniforma pentru operatori de evolutie.
Denumire activitate
10.
Seminarul va urmari aplicativ toate elementele teoretice introduse la curs, prin exemple,
contraexemple si considerarea unor aplicatii concrete. Se vor trata atat cazuri clasice cat
si elemente de ultima ora din teoria controlului.

ore
28

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
[1]. M. Megan, Proprietes qualitatives des systemes lineaires controles dans les espaces de dimension infinite,
Monographies Mathematiques Universite de Timisoara, 1989.
[2]. C. Buse, Comportari asimptotice ale proceselor evolutive, Ed. Sedona, Timisoara, 1998.
[3]. M. Megan, A.L. Sasu, B. Sasu, The AsymptoticBehaviour of Evolution Families, Ed. Mirton, Timisoara, 2003.
[4]. B. Sasu, Comportari asimptotice ale sistemelor autonome, Ed. Politehnica Timisoara, 2005.
[5] P. Preda, C. Preda, Stabilitate si dichotomie pentru procese eolutive, Ed. Mirton, Timisoara, 2005.
[6]. C. Preda, P. Preda, Comportari asimptotice ale proceselor evolutive, Ed. Mirton, Timisoara, 2007.
[7]. M. Megan, A.L. Sasu, B. Sasu, Modelari matematice si comportari asimptotice ale sistemelor cu control,
Ed. Politehnica Timisoara, 2008.
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Denumirea disciplinei
Siruri recurente si Aplicatii.
Anul de studiu
Semestrul
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R

Ciclul
Tipul de evaluare
finală (E / V / C)
Numărul de credite
Codul disciplinei

III
E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F – facultativă) Ob
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CS
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
Total ore de studiu
Total ore pe
individual
semestru
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Viorel Radu
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Catedra

Matematica si Informatica
Matematica

Şcoala
doctorală

MATEMATICA

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2 h
curs pe săptămână
Total
C**
S
L
P

**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)

Iteratii, Metode local/global
Stabilitate/Instabilitate/Haos

convergente,

Ordin

de

convergenta,

Puncte

fixe,

Obiectivele Cursului:

Utilizarea sirurilor recurente ca instrumente in studiul existentei, aproximării si stabilitătii solutiilor unor
ecuatii
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:

Recomandate:

Te

Elemente de Algebră, Elemente de
Analiză Matematică
Denumire curs

ore
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Metoda bisectiunii;
Siruri recurente:Diagrame Cobweb sau Konigs-Lemeray;
Recurente autonome: cazul crescator
Recurente autonome: cazul descrescator
Aplicatii la ecuatii neliniare;
Sisteme Dinamice Discrete: Orbite, Puncte fixe si periodice;
Stabilitate-instabilitate;
Aplicatia logistica.

Bibliografie selectivă

1. R. Holmgren, A first course in discrete dynamical systems. Universitext. Springer-Verlag, New
York, 1996
2. V. Bryant, Metric Spaces: Iteration and Application , Cambridge University Press, 1985
3. V. Radu s.a., Lectii de teoria punctelor fixe, UVT, 1998.
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
1. M. Martelli, Discrete dynamical systems and chaos. John Wiley & Sons, 1992.
2. Efe A.Ok, Real analysis with economic applications. Princeton University Press, Princeton, NJ,
2007
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Denumirea disciplinei
Teoria Punctului Critic
Anul de studiu
I
Semestrul
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)

I
R/E

Ciclul
Tipul de evaluare
finală (E / V / C)
Numărul de credite

III
E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob
6
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CS
Codul disciplinei
A123
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore
94
Total ore pe semestru
150
de studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Petru JEBELEAN
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

1. Spatii Sobolev
2. Probleme la limita liniare
3. Minimizarea functionalelor inferior semicontinue
4. Aplicatii
5. Principiul variational al lui Ekeland
6. Teorema Mountain Pass
7. Aplicatii
8. Teorema Saddle Point
9. Aplicatii
10. Puncte critice multiple
11. Aplicatii
12. Punct critic in sensul lui Szulkin
13. Teoreme Minimax
14. Aplicatii
Bibliografie orientativă
1. R.A. Adams, Sobolev Spaces, Academic Press, New York, 1975.
2. A. Ambrosetti and P.H. Rabinowitz, Dual variational methods in critical point theory and applications, J.
Funct. Anal. 14 (1973), 349-381.
3. D.G. de Figueiredo, Lectures on Ekeland Variational Principle with Applications and Detours, Tata Inst.
Fundamental Research, Springer Verlag, 1989.
4. P.H. Rabinowitz, Minimax Methods in Critical Point Theory with Applications to Di_erential Equations,
CBMS Regional Conferences in Mathematics, vol. 65, American Mathematical Society, District of
Columbia, 1986.
5. A. Szulkin, Minimax principles for lower semicontinuous functions and applications to nonlinear
boundary value problems, Ann. Inst. H. Poincare Anal. Non Lineaire 3 (1986), no. 2, 77-109.
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Denumirea disciplinei
FACTORII CARE CONDIŢIONEAZĂ PRODUCŢIA AGRICOLĂ
Anul de studiu
I
Semestrul
2
Ciclul
II
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare
C
finală (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
6
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CC
Codul disciplinei
A123
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de
94
Total ore pe semestru
150
studiu
individual
Titularul disciplinei
Conf.dr. Florin IMBREA
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2
h curs pe săptămână
Şcoala
Agricultură
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
28
0
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Producţie agricolă primară, Producţie agricolă secundară, Factori climatici, Factori tehnologici, Factori sociali

Facultatea
Catedra

Agricultură
Tehnologii agricole

Obiectivele Cursului:
Cursul FACTORII CARE CONDIŢIONEAZĂ PRODUCŢIA AGRICOLĂ se adresează studenţilor masteranzi de
la Specializarea de masterat „Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp”. Obiectivele cursului sunt
dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor care sa le permită elaborarea de tehnologii adaptate zonei,
condiţiilor pedo-climatice şi sociale, în vederea realizării de recolte de calitate, eficiente din punct de vedere
economic şi în contextul protecţiei mediului ambiant.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Fitotehnie, Agrochimie, Fiziologie, Pedologie, Agrotehnică

Recomandate:
Botanică, Agrometeorologie

Competenţe

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
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La finalul cursului studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide despre diferitele sisteme de agricultură.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
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Studenţii trebuie să aibă abilitatea de compara diferitele sisteme de agricultură şi să poată să emită
judecăţi de valoare asupra aspectelor tehnice. De asemenea, studenţii trebuie să fie capabili să prezinte
coerent aceste informaţii sub forma unor prezentări asistate de calculator (de exemplu în PowerPoint).
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili elaboreze o tehnologie specifică unei anumite zone şi să întocmească
fişa tehnologică.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea
unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale,
morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu
alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să capete o atitudine corectă, pozitivă şi responsabilă faţă de munca pe care o
desfăşoară . Studenţii trebuie să înţeleagă şi să promoveze un spirit ştiinţific bazat pe cunoaştere,
observare, înţelegere, deducţie şi analiză. Studenţii vor fi încurajaţi să îşi dezvolte şi valorifice optim şi
reactiv propriul potenţial în activităţile ştiinţifice prin participarea la activităţile de cercetare ale grupului în
care îşi realizează activităţile de cercetare (pentru dizertaţie), prin trimiterea lor la manifestări ştiinţifice
studenţeşti, prin trimiterea lor în burse în străinătate. În acest scop, studenţii vor fi antrenaţi să lucreze în
grup, să îşi dezvolte relaţii de parteneriat cu colegii şi să poarte responsabilitatea unor sarcini, cum ar fi
să reprezinte grupul la manifestări ştiinţifice.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii sunt rugaţi să se conformeze orarului prestabilit, să sosească în sala de curs la timp şi să nu o
părăsească înaintea cadrului didactic.
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face
verificări, prin sondaje, ale prezenţei studenţilor la cursuri. Multe anunţuri se vor face la cursuri şi informarea
greşită sau lipsa ei nu pot fi invocate prin absenţa de la cursuri. În timpul cursurilor se vor distribui unele sarcini
suplimentare. În plus, cea mai mare parte a materialului cerut la examen va fi prezentat doar la cursuri.
Prin participarea la acest curs studentul consimte să accepte codul de conduită academică prezentat în Carta
Universitară. Codul interzice studenţilor copierea şi alte forme de înşelare în evaluare, plagiatul lucrărilor,
prezentarea de documente false, frauduloase şi falsificarea semnăturilor.
Studenţii sunt rugaţi să nu vorbească între ei în timpul prezentării cursului. Nu sunt admise nici conversaţiile
purtate chiar în şoaptă cu colegii de bancă deoarece pot deveni deranjante când sunt multiplicate de numărul
mare al studenţilor din sală. Studenţii care deranjează cursurile li se va solicita să părăsească sala, cu toate
consecinţele atrase de o atare măsură.
Studenţii nu vor fi sunaţi şi nu vor purta discuţii utilizând telefoanele mobile în timpul cursurilor.
În timpul cursului se interzice consumul băuturilor alcoolice, fumatul, citirea ziarelor şi a altor materiale ce nu
au legătură cu cursul.
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Tematica cursului

Denumire curs
Relaţia dintre plante şi mediu.
Factorii ecologici.
Factorii biologici.
Factorii tehnologici
Factori social-economici.
Zonarea ecologică a plantelor

ore
1
6
7
8
4
2

Tematica seminar, activităţi de

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal
sau prin e-mail la imbrea_fl@yahoo.ca

Denumire activitate
Prezentarea cerinţelor la curs. Prezentarea surselor de documentare.
Stabilirea relaţiei dintre grupa plantelor cerealiere-mediu –tehnologie aplicată
Stabilirea relaţiei dintre grupa plantelor leguminoase pentru boabe-mediu –tehnologie
aplicată
Stabilirea relaţiei dintre grupa plantelor oleaginoase -mediu –tehnologie aplicată
Stabilirea relaţiei dintre grupa plantelor textile-mediu –tehnologie aplicată
Stabilirea relaţiei dintre grupa rădăcinoase şi tuberculifere -mediu –tehnologie
aplicată
Stabilirea relaţiei dintre grupa plantelor narcotice, aromatice -mediu –tehnologie
aplicată
Stabilirea relaţiei dintre grupa plantelor medicinale-mediu –tehnologie aplicată

ore
1
8
4
4
3
4
2
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
BORCEAN I., TABĂRĂ V., DAVID GH., BORCEAN EUGENIA, TARAU D., BORCEAN A.,- Zonarea,
cultivarea şi protecţia plantelor de câmp în Banat, 1996, Ed. Helicon.
L.S. MUNTEAN, I. BORCEAN, GHE. ROMAN. M. AXINTE –Fitotehnie Ed. I. I. De La Brad –2003
PÂRSAN, P., DAVID, GH., IMBREA, FL., Tehnologia plantelor de câmp, Ed. Eurobit, Timişoara, 2005
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TEHNOLOGII PENTRU PRODUCEREA FURAJELOR SPECIFICE
SISTEMELOR DE AGRICULTURĂ
Anul de studiu
I
Semestrul
1
Ciclul
II
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare
E
finală (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob
Numărul de credite
6
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CDOB- Codul disciplinei
A112
Complementară
S
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de 94
Total ore pe semestru
150
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. dr. dr. h. c. MOISUC Alexandru
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Denumirea disciplinei

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2 h curs
pe săptămână
Şcoala
Agricultură
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
0
28
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Facultatea
Catedra

Agricultură
Tehnologii Agricole

Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Producerea furajelor, tehnologie, sisteme agricole, plante furajere, pajiști
Obiectivele Cursului:
Cursul TEHNOLOGII PENTRU PRODUCEREA FURAJELOR SPECIFICE SISTEMELOR DE AGRICULTURĂ
are următoarele obiective:
- cunoaşterea pajiştilor şi posibilităţile de îmbunătăţire şi folosire în diferite sisteme de agricultură;
- cunoaşterea tehnologiei de cultivare a plantelor furajere în diferite sisteme agricole;
- planificarea bazei furajere în diferite sisteme agricole;
- cunoașterea diferitelor tehnologii păstrare a furajelor.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Cultura pajiștilor și a plantelor furajere, Agrotehnica,
Agrochimie

Recomandate:
Botanica, Creșterea animalelor
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)

Competenţe specifice disciplinei

La finalul cursului studenţii postdoctoranzi trebuie să aibă cunoştinţe solide despre gestionarea pajiștilor și
tehnologia plantelor furajere în diferite sisteme de agricultură. De asemenea, trebuie să aibă capacitatea de
a întocmi o planificare de bază furajeră într-o situație dată, ținând cont de anumite condiții particulare.
Cunoștințele dobândite de studenții postdoctoranzi trebuie să le permită aplicarea în practică a cunoștințelor
teoretice dobândite.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenții postdoctoranzi trebuie să aibă abilitatea de a utiliza cunoștințele teoretice și practice dobândite la
discipină astfel încât pe baza acestora să poată întocmi baze furajere pentru sisteme agricole reale. De
asemenea, cunoștințele dobândite pot fi utilizate la întocmirea planurilor de management penru proiecte de
finanțare specifice pentru ferme de animale și mixte.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii postdoctoranzi trebuie să fie capabili să întocmească planuri de baye furajere cu specificații și fișe
tehnologice specifice culturilor utilizate în bază ținând cont de cerințele specifice pentru diferite sisteme
agricole. De asemenea, trebuie să fie capabili să evalueze starea generală a unor pajiști date și a unor
culturi agricole. De asemenea este necesar să știe să utilizeze metode directe și indirecte de determinare a
producției pajiștilor și a culturilor furajere.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane –
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studienții postdoctoranzi trebuie să aibă o atitudine responsabilă și pozitivă privind necesitatea unei beze
furajere optime în cadrul fermelor de animale și mixte. Astfel, trebuie să se implice în promovarea unor
informații corecte, argumentate și bazate pe informare și studiu anterioare, pentru a nu prejudicia pe cei
interesați de informațiile pe care acesta le poate furniza.
Studenţii postdoctoranzi trebuie să aibă o atitudine responsabilă și faţă de actul ştiinţific în domeniul
tehnologiei producerii furajelor sub toate aspectele sale, pornind de la creaţia acestuia până la valorificarea
lui. În acest sens studenții vor fi încurajaţi să îşi dezvolte şi valorifice potenţialul în activităţile ştiinţifice și de
practică din cadrul disciplinei prin participarea la activităţile de cercetare ale grupului în care îşi realizează
activităţile de cercetare (pentru proiectul postdoctoral), prin participarea lor la manifestări ştiinţifice,
workshopuri, etc. În acest scop, studenţii postdoctoranzi vor fi îndemnați să colaboreze, să îşi dezvolte
relaţii de parteneriat cu colegii şi să poarte responsabilitatea unor sarcini în diferite proiecte.

Metoda de predare a cursului
Expunerea, discuția (curs)
Demonstraţia, excursia de studiu, expunerea (laborator)
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Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii postdoctoranzi trebuie să se conformeze orarului prestabilit, să sosească în sala de curs și în cea de
lucrări la timp şi să nu o părăsească înaintea cadrului didactic.
Prezenţa la ore este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale, deoarece pe parcursul
semestrului se vor face verificări ale prezenţei studenţilor la cursuri. La ore se vor face și o serie de anunțuri, iar
informarea greşită sau lipsa ei nu pot fi invocate prin absenţa de la cursuri. În timpul orelor se vor distribui unele
sarcini suplimentare. De asemenea, cea mai mare parte a materialului cerut la examen va fi prezentat în cadrul
orelor de curs și laborator.
Prin participarea la acest curs studentul postdoctorand consimte să accepte codul de conduită academică
prezentat în Carta Universitară. Codul interzice studenţilor copierea şi alte forme de înşelare în evaluare, plagiatul
lucrărilor, prezentarea de documente false, frauduloase şi falsificarea semnăturilor.

Tematica cursului

Denumire curs
Locul plantelor furajere în diferite sisteme de agricultură
Diferite agroecosisteme furajere
Graminee furajere și din pajiști
Tehnologia de cultură a gramineelor furajere în diferite sisteme de agricultură
Legminoase furajere și din pajiști
Tehnologia de cultură a leguminoaselor furajere în diferite sisteme de agricultură
Amestecuri de graminee și leguminoase furajere
Alte plante furajere utilizate în diverse sisteme agricole
Sisteme de ameliorare a pajiștilor permanente
Pajiști semănate în diferite sisteme de agricultură
Tehnologii de exploatare a pajiștilor permanente în diferite sisteme de agricultură
Evaluarea stării culturilor furajere și a pajiștilor permanente
Planificarea bazei furajere a fermelor de animale
Tehnologii de păstrare a furajelor în diferite sisteme de agricultură

ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Tematica laborator, proiect

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţiile prezentate la curs personal
sau prin e-mail la alex_moisuc@yahoo.de

Denumire activitate
Graminee şi leguminoase din pajişti şi cultivate
Cyperacee, Juncacee şi specii din alte familii botanice
Evaluarea producţiei pajiştilor
Evaluarea producţiei culturilor furajere
Recoltarea plantelor furajere şi păstrarea recoltei
Cubajarea furajelor
Aprecierea calităţii fânului. Aprecierea calităţii silozului
Sisteme de aplicare a îngrăşămintelor pe pajişti

ore
2
2
2
2
2
2
2
2

213

POSDRU 21/1.5/G/38347
”Parteneriat local pentru ridicarea nivelului şcolilor doctorale şi valorificarea potenţialului uman din cercetare în
domenii prioritare ale etapei postaderare a României la UE”

UNIUNEA
EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POS DRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA
DE VEST DIN
TIMIŞOARA

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Întocmirea amestecurilor pentru pajişti semănate
Lucrări de întreţinere ce se execută pe pajişti
Lucrări de întreţinere la culturile furajere
Păşunatul raţional. Tarlarizarea
Bonitarea pajiştilor
Conveierul verde

2
2
2
2
2
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Lucrări practice/Proiect
Moisuc.Al., Đukič D., Cultura plantelor furajere, Editura Orizonturi UniversitareTimişoara, 2002.
Moisuc A., Veronica Sărăţeanu, Cultura pajiştilor, Editura Marineasa, 2004.
Samfira, I. – Pajişti naturale şi exploataţii ecologice, Editura Eurobit, Timişoara, 2004.
Al.Moisuc, Luminiţa Breazu, Samfira I., Lucrări practice „Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere”, Editura
Euroart, 2004.
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Denumirea disciplinei
UTILIZAREA DURABILĂ A TERENURILOR AGRICOLE
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare finală
C
(E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob
Numărul de credite
4
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CS
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de
101
Total ore pe semestru
157
studiu
individual
Titularul disciplinei
Conf. Dr. NIŢĂ LUCIAN DUMITRU
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
AGRICULTURĂ
Numărul total de ore (pe semestru) din planul
de învăţământ
Catedra
ŞTIINŢELE SOLULUI ŞI
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14
NUTRIŢIA PLANTELOR
săpt. x 2 h curs pe săptămână
Şcoala
Agricultură
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
28
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Durabil, sol, teren agricol, cartare pedologică, bonitare, degradare,
Obiectivele Cursului:
Obiectivele cursului sunt: studiul proceselor de degradare şi poluare a solului, identificarea măsurilor de
protecţie şi ameliorare a acestora în vederea conservării şi ridicării potenţialului productiv al terenurilor agricole;
cercetarea, identificarea şi delimitarea spaţială a solurilor existente pe o anumită suprafaţă şi transpunerea lor
pe hartă; cuantificarea unităţilor de sol în funcţie de favorabilitatea lor pentru principalele culturi agricole;
stabilirea pretabilităţii terenurilor agricole pentru diferite categorii de folosinţă şi culturi agricole.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii: Pedologie, Agrochimie, Ecologie
Informatica

Recomandate: Ameliorarea solurilor, Geologie

Competenţe

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
La sfârşitul cursului studenţii trebuie să dobândească cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice cu privire
la conservarea, protecţia şi ameliorarea fertilităţii solurilor ca resursă naturală condiţionat reînnoibilă,
suport al asigurării resurselor de hrană a populaţiei umane şi indicator al calităţii şi evoluţiei mediului
ambiant.
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2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenţii trebuie înţeleagă texte ştiinţifice în domeniul lor de licenţă (cărţi, articole ştiinţifice primare,
referate, etc.) şi să poată să emită judecăţi de valoare asupra aspectelor tehnice (redactare, elemente
componente, îndeplinirea unor criterii eliminatori, etc.) ale textelor analizate.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili că creeze şi să redacteze un referat după un model dat.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în
dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte
persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
După acest curs studenţii trebuie sa aibe capacitatea de a identifica şi implementare în practică
(studii de pre şi/sau fezabilitate, proiecte, tratate) cele mai adecvate măsuri de utilizare a resurselor de sol
şi teren, astfel ca, în timp,calitatea acestora să nu se deterioreze în cazul solurilor cu fertilitate ridicată şi
de îmbunătăţire în cazul celor ce fertilitate scăzută.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii sunt rugaţi să se conformeze orarului prestabilit, să sosească în sala de curs la timp.
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face
verificări, prin sondaje, ale prezenţei studenţilor la cursuri. Multe anunţuri se vor face la cursuri şi informarea
greşită sau lipsa ei nu pot fi invocate prin absenţa de la cursuri. În timpul cursurilor se vor distribui unele sarcini
suplimentare. În plus, cea mai mare parte a materialului cerut la examen va fi prezentat doar la cursuri.
Prin participarea la acest curs studentul consimte să accepte codul de conduită academică prezentat în Carta
Universitară. Codul interzice studenţilor copierea şi alte forme de înşelare în evaluare, plagiatul lucrărilor,
prezentarea de documente false, frauduloase şi falsificarea semnăturilor.

Tematica cursului

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal
sau prin e-mail la lucian_nt@yahoo.com
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Denumire curs
Conceptul actual despre sol, teren şi fertilitate
Procese de degradare şi poluare a solurilor
Protecţia solului împotriva degradării şi poluării
Sisteme conservative de lucrare a solului : importanţă, obiective, metode şi direcţii de cercetare,
principii de realizare

ore
2
2
2
2
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Resursele naturale şi cele induse antropic elemente definitorii ale sistemelor conservative de
lucrare a solului.
Fondul funciar şi problemele sistemelor conservative de lucrare a solului.
Însuşirile fizice ale solului ca element al fertilităţii solului.
Principii si metode de folosire rationala a resurselor fertilizante.
Întocmirea studiului pedologic. Interpretarea studiilor pedologice şi evaluarea terenurilor agricole.
Bonitarea terenurilor agricole pentru condiţii naturale. Stabilirea notelor de bonitare.
Stabilirea pretabilităţii şi favorabilităţii terenurilor agricole pentru diferite folosinţe şi culturi
Caracterizarea tehnologică a terenurilor agricole. Stabilirea indicatorilor de producţie a capacităţii de
producţie a terenurilor agricole.
Verificarea şi actualizarea lucrărilor de bonitare prin intermediul datelor din teren şi completarea
informaţiei ecologice.
Caracterizarea tehnologică a terenurilor agricole. Stabilirea indicatorilor de producţie a capacităţii de
producţie a terenurilor agricole.

Tematica seminar, activităţi de semnare , proiect

Denumire activitate
Utilizarea studiilor de sol (pedologice şi agrochimice) în vederea identificării diferitelor forme de
degradare a terenurilor agricole.
Utilizarea informaţiei pedologice şi a sistemelor informatice privind pretabilitatea terenurilor la
tehnologii conservative,
Gruparea terenurilor în funcţie de scop şi analiza factorilor limitativi şi restrictivi, sinteza cerinţelor
ameliorative.
Criterii şi parametri de caracterizare ecopedologică
Metode de prognoză a evoluţiei solurilor
Determinarea unor însuşirilor fizice ale solului
Identificarea resurselor fertilizante.
Interpretarea studiului pedologic şi a hărţilor corelative.
Stabilirea tematicii de bonitare şi a caracteristicilor terenului.
Calculul coeficienţilor de bonitare pentru teritoriile ecologice omogene.
Stabilirea notelor de bonitare pentru lucrările pedoameliorative.
Potenţarea notelor de bonitare pentru lucrările pedoameliorative.
Stabilirea claselor de bonitare, pentru condiţii naturale şi ameliorate.
Întocmirea hărţilor de favorabilitate la nivel de unitate de teren.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
Niţă Lucian Dumitru - Pedologie - Ed. Eurobit Timişoara, 2007
Canarache A., Fizica solurilor agricole Ed Ceres Bucureşti 1990
Borza Iacob – Ameliorarea solurilor, Ed. Mirton, Timişoara, 1997
Ţărău D. , Bazele teoretice şi practice ale bonitării şi evaluării terenurilor din perspectivă pedologică, Ed. Solness,
2003;
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Denumirea disciplinei

TEHNOLOGII PENTRU CULTURI DE CÂMP SPECIFICE SISTEMELOR DE
AGRICULTURĂ
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare finală
C
(E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
6
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CC
Codul disciplinei
A123
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de
94
Total ore pe semestru
150
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof.dr. Paul PÂRŞAN
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Agricultură
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
Catedra
Tehnologii agricole
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2 h
curs pe săptămână
Şcoala
Agricultură
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
28
0
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Tehnologii agricole, Sisteme de agricultură, Culturi de câmp
Obiectivele Cursului:
Cursul TEHNOLOGII PENTRU CULTURI DE CÂMP SPECIFICE SISTEMELOR DE AGRICULTURĂ se
adresează studenţilor masteranzi de la Specializarea de masterat „Agricultură ecologică”. Obiectivele cursului
sunt dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor care sa le permită elaborarea de tehnologii specifice
diferitelor sisteme de agricultură, în vederea obţinerii de recolte eficiente din punct de vedere cantitativ, calitativ
şi economic, fără a aduce prejudicii mediului înconjurător.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Fitotehnie, Agrochimie, Fiziologie, Pedologie,
Agrotehnică

Recomandate:
Botanică, Agrometeorologie

Competen

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
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La finalul cursului studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide despre tehnologiile agricole şi de asemenea
despre diferitele sisteme de agricultură.
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2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenţii trebuie să aibă abilitatea de compara tipul de tehnologie aplicată în funcţie de sistemul de
agricultură şi să poată să emită judecăţi de valoare asupra aspectelor tehnice. De asemenea, studenţii
trebuie să fie capabili să prezinte coerent aceste informaţii sub forma unor prezentări asistate de
calculator (de exemplu în PowerPoint).
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili să elaboreze o tehnologie de cultură.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea
unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale,
morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu
alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să capete o atitudine corectă, pozitivă şi responsabilă faţă de munca pe care o
desfăşoară . Studenţii trebuie să înţeleagă şi să promoveze un spirit ştiinţific bazat pe cunoaştere,
observare, înţelegere, deducţie şi analiză. Studenţii vor fi încurajaţi să îşi dezvolte şi valorifice optim şi
reactiv propriul potenţial în activităţile ştiinţifice prin participarea la activităţile de cercetare ale grupului în
care îşi realizează activităţile de cercetare (pentru dizertaţie), prin trimiterea lor la manifestări ştiinţifice
studenţeşti, prin trimiterea lor în burse în străinătate. În acest scop, studenţii vor fi antrenaţi să lucreze în
grup, să îşi dezvolte relaţii de parteneriat cu colegii şi să poarte responsabilitatea unor sarcini, cum ar fi
să reprezinte grupul la manifestări ştiinţifice.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii sunt rugaţi să se conformeze orarului prestabilit, să sosească în sala de curs la timp şi să nu o
părăsească înaintea cadrului didactic.
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face
verificări, prin sondaje, ale prezenţei studenţilor la cursuri. Multe anunţuri se vor face la cursuri şi informarea
greşită sau lipsa ei nu pot fi invocate prin absenţa de la cursuri. În timpul cursurilor se vor distribui unele sarcini
suplimentare. În plus, cea mai mare parte a materialului cerut la examen va fi prezentat doar la cursuri.
Prin participarea la acest curs studentul consimte să accepte codul de conduită academică prezentat în Carta
Universitară. Codul interzice studenţilor copierea şi alte forme de înşelare în evaluare, plagiatul lucrărilor,
prezentarea de documente false, frauduloase şi falsificarea semnăturilor.
Studenţii sunt rugaţi să nu vorbească între ei în timpul prezentării cursului. Nu sunt admise nici conversaţiile
purtate chiar în şoaptă cu colegii de bancă deoarece pot deveni deranjante când sunt multiplicate de numărul
mare al studenţilor din sală. Studenţii care deranjează cursurile li se va solicita să părăsească sala, cu toate
consecinţele atrase de o atare măsură.
Studenţii nu vor fi sunaţi şi nu vor purta discuţii utilizând telefoanele mobile în timpul cursurilor.
În timpul cursului se interzice consumul băuturilor alcoolice, fumatul, citirea ziarelor şi a altor materiale ce nu
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au legătură cu cursul.

Tematica cursului

Denumire curs
Tehnologia de cultivare pentru cereale
Tehnologia de cultivare pentru leguminoasele pentru boabe
Tehnologia de cultivare pentru plantele oleaginoase
Tehnologia de cultivare pentru plantele textile
Tehnologia de cultivare pentru plantele rădăcinoase şi tuberculifere
Tehnologia de cultivare pentru plantele narcotice şi aromatice

ore
8
4
4
4
4
4

Tematica seminar, activităţi de

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal
sau prin e-mail la imbrea_fl@yahoo.ca

Denumire activitate
Elaborarea tehnologiilor de cultivare
Organizarea de asolamente şi rotaţii a culturilor
Principii de nutriţie a plantelor
Sisteme de lucrări ale solului
Sisteme de conservare şi ameliorare a solului şi a apei
Factorul biologic - element suport în zonarea culturilor şi a valorificării potenţialului
productiv al cultivarelor
Elemente de integrare pentru sistemele de protecţie a plantelor de câmp şi a
recoltelor

ore
8
4
4
4
3
3
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
BORCEAN I., TABĂRĂ V., DAVID GH., BORCEAN EUGENIA, TARAU D., BORCEAN A.,- Zonarea,
cultivarea şi protecţia plantelor de câmp în Banat, 1996, Ed. Helicon.
L.S. MUNTEAN, I. BORCEAN, GHE. ROMAN. M. AXINTE –Fitotehnie Ed. I. I. De La Brad –2003
PÂRSAN, P., DAVID, GH., IMBREA, FL., Tehnologia plantelor de câmp, Ed. Eurobit, Timişoara, 2005
OANCEA I. – Tehnologii agricole performante,Editura Ceres,Bucureşti,2005.
SIN GH.coordonator.- Managementul tehnologic al culturilor de câmp. Editura Ceres, Bucureşti, 2005
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Denumirea disciplinei
RESURSE FERTILIZANTE IN AGRICULTURA
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare
finală (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CS
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de
94
Total ore pe semestru
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Florin SALA
Facultatea
Catedra

Agricultura
Stiintele solului si nutritia
plantelor

Şcoala
doctorală

Agricultura

III
C
6
A122
150

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt.
x 2 h curs pe săptămână
Total
C**
S
L
P
56
28
28
0
0

Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Resurse fertilizante, sol, agricultura, culturi agricole, fertilizare, nutritie minerala, complex coloidal,
Obiectivele Cursului:
Disciplina RESURSE FERTILIZANTE IN AGRICULTURA are un caracter interdisciplinar are ca principale
obiective studiul relaţiilor de interdependenţă dintre plantă, sol, îngrăşăminte, precum şi unele substanţe
agrochimice, în scopul dirijării acestor relaţii prin intervenţia factorului uman pentru obţinerea de recolte
ridicate, de calitate şi stabile în contextul protejării mediului.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Pedologie, agrotehnica, cultura plantelor de camp si
furajere

Recomandate:
Inormatica

Competenţe

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice
disciplinei)
Studenţii trebuie să prezinte cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a sticlăriei şi aparaturii de laborator, a
uneltelor şi ustensilelor pentru lucrul în teren, a tehnicii de calcul, a metodelor de calcul statistic
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2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a citi texte ştiinţifice în domeniul lor de licenţă (cărţi, articole
ştiinţifice primare, referate, etc.) şi să poată să emită judecăţi de valoare asupra aspectelor tehnice
(redactare, elemente componente, îndeplinirea unor criterii eliminatori, etc.) ale textelor analizate. De
asemenea, studenţii trebuie să fie capabili să prezinte coerent aceste informaţii sub forma unor
prezentări asistate de calculator (de exemplu în PowerPoint).
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili sa realizeze planuri de fertilizare pentru diferite culturi si asolamente
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea
unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale,
morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice /
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare
profesională).
Studenţii trebuie să capete o deprindere stiintifica, teoretica si practica privind mediul de cultura a
plantelor, dirijarea nutritiei prin diferite sisteme, tehnici si metode de fertilizare, calitatea recoltei si
siguranta oamenilor si a mediului.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.

Tematica

Tematica cursului

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs
personal sau prin e-mail la florin_sala@yahoo.com
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Denumire curs
Principii şi legi utilizate în nutritia plantelor
Bazele agrochimice ale fertilizării în raport cu cerinţele plantelor. Cerinţele şi stările
de aprovizionare a plantelor în elemente nutritive.
Solul ca mediu de nutriţie pentru plante şi utilizarea îngrăşămintelor; fertilitatea
însuşire fundamentală a solului

Reacţia solului şi corectarea ei prin amendamente.
Resurse fertilizante ca mijloc de dirijare a fertilitatii solului
Metode si tehnici de evaluare a starii de fertilitate
Principii si tehnici de fertilizare a culturilor
Denumire activitate
Prezentarea cerinţelor la curs. Prezentarea surselor de documentare.
Recoltarea probelor de sol si planta, pregatirea si conditionarea probelor pentru
analiza
Reactia solului si corectarea prin amendamente

ore
2
4
4
4
8
2
4
ore
2
4
2
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Determinarea continutului de elemente nutritive din sol si calcularea rezervei solului
in nutrienti.
Evaluarea starii de nutritie a plantelor
Prezentarea si caracterizarea principalelor resurse fertilizante pentru agricultura
Metode de calcul a dozelor de amendamente si ingrasaminte functie de conditiile de
sol si culturile agricole

4
4
8
4

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
AVARVAREI şi col. Agrochimie, Ed. Sitech, Craiova, 1997.
DAVIDESCU D. Velicica DAVIDESCU, Agrochimie horticolă, Ed. Academiei, Bucureşti, 1992.
LIXANDRU şi col. Agrochimie, Ed. Didactică şi Pedagogică,1990.
SALA F., Agrochimie, Ed. EUROBIT, Timişoara, 2007.
CRISTA F., ISIDORA RADULOV, SALA F., Agrochimie – Aplicații practice, Editura Agroprint,
Timișoara, 2009
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Denumirea disciplinei
BAZELE FIZIOLOGICE ALE PRODUCTIEI AGRICOLE
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare
E
finală (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
6
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CS
Codul disciplinei
A 113
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de
94
Total ore pe semestru
150
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Radu – Liviu Sumalan
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Agricultura
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ
Facultatea
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2 h curs pe
Catedra
săptămână
Şcoala
Agricultură
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
0
28
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Bioproductivitate, Plante, Biosinteza, Compusi organici, Crestere, Dezvoltare,
Obiectivele Cursului:
Cursul BAZELE FIZIOLOGICE ALE PRODUCTIVITATII PLANTELOR se adresează studenţilor masteranzi de
la Specializarea de masterat „BIOLOGIE APLICATA IN AGRICULTURA”. Tematica cursului ofera cunostintele
necesare intelegerii bazelor fiziologice ale productivitatii plantelor, ale mecanismelor implicate in desfasurarea
proceselor caracteristice speciilor cultivate. Intelegerea corecte a mecanismelor ce satu la baza biosintezelor,
ofera posibilitatea cresterii cantitatii si calitatii productiei agricole.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Biochimie, fiziologie vegetala, botanica,

Recomandate:
Genetica si ameliorarea plantelor, tehnologii agricole,

Competenţe specifice

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
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La finalul cursului studenţii trebuie să acumuleze cunoştinţe privind mecanismele si procesele fiziologice
si biochimice care stau la baza realizarii bioproductivitatii plantelor. De asemenea vor cunoaste influenta
diferitilor factori de mediu biotici si abiotici asupra capacitatii de biosinteza si degradare a compusilor
organici ai plantelor, precum si posibilitatile prin care aceste capacitati pot fi controlate.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
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Pe parcursul derularii programei disciplinei studentii vor aprofunda cunostinte din domeniul biologiei
plantelor cultivate, iar la final vor dobindi capacitati de intelegere si explicare. Fiind o disciplina
fundamentala cu un puternic caracter aplicativ, realizarea experientelor este obigatorie. Acest fapt
presupune emiterea unei ipoteze, pe baza cunostintelor teoretice acumulate, punerea la punct a unui
model experimental, realizarea experimentului, realizarea de determnari si analize, calculul statistic al
acestora si interpretarea rezultatelor obtinute.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Fiind o disciplina fundamentala cu un puternic caracter aplicativ, realizarea experientelor este obigatorie.
Acest fapt presupune emiterea unor ipoteze, pe baza cunostintelor teoretice acumulate, punerea la punct
a unor modele experimentale, realizarea experimentelor, realizarea de determnari si analize, calculul
statistic al acestora si interpretarea rezultatelor obtinute.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea
unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale,
morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu
alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Competentele atitudinale vor fi subliniate printr-o relatie amicala, bazata pe respect reciproc intre cadrele
didactice si studenti, cadru didactic reprezentind un model de conduita morala si stiintific pentru tinerii
studenti. De asemenea interactiunile ce se realizeaza intre studenti, fiind de multe ori necesara o stransa
colaborare intre acestia in vederea realizarii unor proiecte comune, teme de cercetare vor fi uneori
realizate prin echipe de studenti
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii sunt rugaţi să se conformeze orarului stabilit, să fie punctuali si civilizati
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale. În timpul cursurilor
se vor distribui materiale si obiective de studiu .Cea mai mare parte a materialului solicitat la examen va fi
prezentat la cursuri, iar o parte va face obiectul studiilor individuale.
Participarea la acest curs presupune respectarea tuturor normelor specifice invatamantului superior, a
ordinelor si regulamentelor interne ale USAMVB Timisoara a Cartei Universitatii.

Tematica

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot solicita lamuriri cu privire la informaţii prezentate la curs verbal sau sau prin e-mail la
plantphysiology.ro@gmail.com
Denumire curs
Notiuni introductive
Metabolismul celular si bioproductivitatea
Influenta regimului hidric asupra capacitatii de productie a plantelor
Nutritia plantelor – baza realizarii bioproductivitatii

ore
2
2
2
2
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Tematica seminar,

Fotosinteza, fotorespiratia si productia agricola
Metabolizarea si acumularea substantelor organice in plante
Mecanismele cresterii si dezvoltarii- compusii organici naturali si de sinteza care
controleaza procesele bioproductive
Bazele realizarii productiei agricole in conditii de stres abiotic la specii de plante cultivate
Denumire activitate
Metode specifice experimentarii proceselor bioproductive din plante, in conditii controlate
Experimentari la nivel celular
Cercetari asupra proceselor fiziologice si a bioproductivitatii plantelor in diferite conditii
tehnologice
Experimente privind fiziologia tolerantei plantelor la factori de stres abiotic

2
1
2
1
ore
2
2
2
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
Sumalan R.L. Fiziologie vegetala- Elemente de fiziologie aplicate in horticultura, Ed. Mirton Timisoara,
2009,
Fageria N.K., V.C. Baligar, R.B. Clark – Physiology of Crop Production, Hawton Press Inc., New-york,
2005
Hay, R. And J. Porter – The Physiology of Crop Yield, 2-nd Edition, Blackwell Publishing, Singapore,
2006
Burzo I. Si colab – Fiziologia plantelor de cultura, vol I-IV, Ed. Stiinta, Chisisnau, 1999
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Denumirea disciplinei
FITOFARMACIA ŞI SISTEMELE INTEGRATE DE PROTECŢIA PLANTELOR
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare finală (E / V /
E
C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
8
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, C- S
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore
94
Total ore pe semestru
150
de studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Simion ALDA
Facultatea
Catedra

Horticultură şi Silvicultură
Silvicultură

Numărul total de ore (pe semestru) din planul
de învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14
săpt. x 2 h curs pe săptămână
Şcoala
Horticultură şi Silvicultură
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
0
28
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Erbicide, Insecticide, Fungicide, Nematocide, Repelenţi, Stimulatori şi inhibitori de creştere
Obiectivele Cursului:
Combaterea dăunătorilor, agenţilor fitopatogeni şi mai ales a buruienilor se impune ca o necesitate de prim
ordin pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne. În acest scop se practică folosire pe scară largă a
pesticidelor, compuşi chimici cu acţiune toxică asupra insectelor, ciupercilor microscopice, buruienilor, etc.
Paralel cu extinderea folosirii pesticidelor au apărut şi efectele nefavorabile ale acestora legate de persistenţa
prea îndelungată a pesticidelor în mediul înconjurător, cât şi impactul lor asupra sănătăţii animalelor şi mai ales
a omului.
Scopul acestui curs este de a defini şi caracteriza principalele substanţe active ale pesticidelor utilizate în
agricultură, structurate pe grupe chimice, caracterizându-le din punct de vedere al structurilor chimice,
mecanismului de acţiune, indicând culturile la care se aplică, agenţii fito-patogeni sensibili, buruienile
sensibile, modul de aplicare şi formulare. De asemenea sunt redate alte particularităţi ale pesticidelor care
contribuie la o folosire eficientă şi ecologică în agricultură.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Herbologie generală şi specială, Fitopatologie, Entomologie

Recomandate:
Agrotehnică, Pedologie, Pesticide şi remanenţa lor

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
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Competenţe specifice disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
La finalul cursului studenţii trebuie să cunoască principalele familii de pesticide, precum şi principalii
agenţi patogeni din culturile agricole şi horticole, precum şi principalele sisteme integrate de protecţie a
culturilor. De asemenea, studenţii trebuie să-şi însuşească problemele legate de riscurile de poluare a
mediului înconjurător cu pesticide, precum şi modalităţile concrete de reducere a impactului asupra
mediului.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a alege în practica agronomică şi horticolă a substanţelor active cu
eficacitate maximă asupra agenţilor patogeni şi buruienilor dar cu impact minim asupra mediului
înconjurător, precum şi aplicarea unor metode preventive, agrotehnice, fizice şi biologice prin care se pot
reduce numărul de tratamente chimice.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili să întocmească un proiect de amplasare a culturilor într-un asolament, cu
indicarea succesiunii culturilor,sistemul de lucrări ale solului, aplicarea îngrăşămintelor şi mai ales a
necesarului de produse fitosanitare.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea
unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale,
morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu
alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să dobândească abilităţi de organizare şi executare a unui program complex de
protecţie a plantelor, având în vedere cerinţele legate de înfiinţarea culturilor, proba maşinii de aplicat
tratamente chimice, alegerea substanţelor chimice, etc.

Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii trebuie să respecte orarul si sa aibe o conduita academică pe parcursul desfăşurării activităţilor
didactice. Pentru defăşurarea interactivă a cursului, studenţii trebuie sa consulte bibliografie indicată pentru a
parcticipa la discutii referitoare la tematica prelegerii.
Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal
sau prin e-mail la aldasimion@yahoo.com
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4

Tematica cursului

Denumire curs
Protecţia chimică a plantelor. Consideraţii generale. Clasificarea pesticidelor. Etapele
sintezei şi comercializării moleculelor cu acţiune de pesticide.Fungicide. Definiţie.
Clasificare.Fungicide anorganice (CuSO4, zeama bordeleză, hidroxidul de Cu,
oxiclorura de Cu, Cuprul metalic, sulful, polisulfura de Cu, polisulfura de Ba). Fungicide
organice: Compuşi organometalici. Ditiocarbamaţi şi derivaţi ai tiuramului. Derivaţi ai
acidului carbamic şi benzimidazoli. Chinone. Derivaţi ai benzenului şi fenolului.
Dicarboximide. Amide. Amine. Diazine şi heterocicli diverşi. Triazoli şi imidazoli.
Diverse. Antibiotice. Amestecuri. Produse biologice.
Insecticide. Definiţie. Clasificarea insecticidelor. Insecticide organo-clorurate.
Insecticide organo-fosforice. Carbamaţi, Piretroizi de sinteză. Diverse. Amestecuri.
Biologice. Inhibitori ai metamorfozei artropodelor.
Erbicide. Istoric.Clasificarea erbicidelor. Consideraţii generale. Proprietăţile generale
şi specifice, activitatea fiziologică principalelor grupe de erbicide: Erbicidele auxinice
sau hormonale(Ariloxiacizi). Benzonitrili. Difenileteri. Carbamaţi. Ureice substituite.
Diazine. Triazine şi triazinone. Imidazoline.
Proprietăţile generale şi specifice, activitatea fiziologică principalelor grupe de
erbicide: Amide. Compuşi cuarternari cu amoniu. Toluidine. Aminofosfonaţi. Derivaţi
picolinici. Derivaţi ai benzofuranului. Ciclohexandione. Sulfonil ureice.
Arilfenoxipropionaţi. Alte grupe de erbicide. Defolianţi. Desicanţi. Amestecuri. Antidoţi
(safneurs). Produse biologice : Controlul biologic inoculativ (CBI); Micoerbicidele.
Acaricide. Definiţie. Clasificare. Carbinoli.
Sulfone şi sulfonaţi. Organofosforice.Organo-metalice. Diverse.
Nematocide. Definiţie. Clasificare. Dezinfectanţi ai solului. Rodenticide (ratecide).
Moluscoide. Repelenţi.
Stimulatori şi inhibitori de creştere. Stimulatori ai seminţelor şi tuberculilor. Stimulatori
ai formării rădăcinilor. Stimulatori ai formării şi coacerii fructelor. Stimulatori ai
înrădăcinării pomilor. Stimulatori ai prevenirii căderii premature a fructelor. Stimulatori
ai prelungirii perioadei de repaus. Alte acţiuni ale stimulatorilor.

Tematica seminar, activităţi de semnare ,

Investeşte în oameni!
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Denumire activitate
Mecanismul de acţiune, dozele folosite şi impactul asupra mediului înconjurător a
principalelor substanţe active : fungicide, insecticide, erbicide utilizate în culturile de
cereale păioase
Mecanismul de acţiune, dozele folosite şi impactul asupra mediului înconjurător a
principalelor substanţe active: fungicide, insecticide, erbicide utilizate în cultura de
porumb
Mecanismul de acţiune, dozele folosite şi impactul asupra mediului înconjurător a
principalelor substanţe active : fungicide, insecticide, erbicide utilizate în culturile de
fasole, mazăre, cartof, trifoliene
Mecanismul de acţiune, dozele folosite şi impactul asupra mediului înconjurător a
principalelor substanţe active: fungicide, insecticide, erbicide utilizate în culturile de
soia şi floarea soarelui, sfeclă de zahăr

ore
4

4
4

4

4
4
4

4
4
4
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Mecanismul de acţiune, dozele folosite şi impactul asupra mediului înconjurător a
principalelor substanţe active: fungicide, insecticide, erbicide utilizate în culturile
legumicole
Mecanismul de acţiune, dozele folosite şi impactul asupra mediului înconjurător a
principalelor substanţe active: fungicide, insecticide, erbicide utilizate în culturile
pomicole şi viţă de vie
Mecanismul de acţiune, dozele folosite şi impactul asupra mediului înconjurător a
principalelor substanţe active : fungicide, insecticide, erbicide utilizate în silvicultură.

4
4
4

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
Alda S., 2007 –Herbologie specială. Editura Eurobit, Timişoara.
Berca M., 2004 – Managementul integrat la buruienilor. Editura Ceres, Bucureşti.
Gauvrit Ch. , 1996 – Efficacite et selectivite des herbicides. INRA, Paris.
Henegar C., Andru M., Dehelean M., Gaciu Ş., Gal M., Raţiu M., Drăgănescu V., 2002 – Ghid practic
de protecţia a plantelor cultivate vol. I: Cereale pentru boabe – grâul, orzul, ovăzul, porumbul, vol II :
Plante tehnice şi furajere – floarea soarelui, rapiţa, soia, cartoful, sfecla de zahăr, mazărea, fasolea,
cânepa, tutunul, lucerna şi trifoiul, vol III : Plante legumicole : solano-fructoase, bostănoase,
vărzoase, bulboase, rădăcinose.Editura Fundaţiei Ioan Slavici, Arad.
Popescu Gh., 2003 – Fitopatologie, Ed. Tehnică, Bucureşti.
Popescu Gh., 2005 –Tratat de patologie plantelor, vol I, II, III. Editura Eurobit Timişoara.
Scalla Rene, 1990 – Les herbicides- mode d'action et principes d'utilisation. INRA, Paris.
Simeria Gh., 2002 - Profilaxia şi terapia integrată a patogenilor şi dăunătorilor plantelor,Vol I. Editura
Mirton, Timişoara.
Simeria Gh., Ioana Grozea, Liana Ailoaie, Popescu Gh., Snejana Damianov, Petanec D., 2003 Profilaxia şi terapia integrată a patogenilor şi dăunătorilor plantelor, Vol II. Editura Mirton, Timişoara.
Şarpe Nicolae, Strejan Gheorghe 1981 - Combaterea chimică a buruienilor din culturile de câmp Editura Ceres, Bucureşti.
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Denumirea disciplinei

TEHNOLOGII CONVENTIONALE SI NECONVENTIOANLE DE
PRODUCERE SI CULTIVARE A PLANTELOR FLORICOLE SI
POSIBILITATEA DE ASIGURARE A DECORULUI IN INTERIOARE SI
SPATII VERZI CU PLANTE ORNAMENTALE
Anul de studiu
I
Semestrul
1
Ciclul
II
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare
C
finală (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob
Numărul de credite
7
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, C- C
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore
94
Total ore pe semestru
150
de studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Bala Maria
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Catedra

Horticultura si Silvicultura
Horticultura

Şcoala
doctorală

Floricultura

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2
h curs pe săptămână
Total
C**
S
L
P
56
28
28
0
0

Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
, Culturi conventionale,Neconventionale ,Substrat ,Peisaj ,Ecologic ;
Obiectivele Cursului:
Cursul TEHNOLOGII CONVENTIONALE SI NECONVENTIOANLE DE PRODUCERE SI CULTIVARE A
PLANTELOR FLORICOLE SI POSIBILITATEA DE ASIGURARE A DECORULUI IN INTERIOARE SI SPATII
VERZI CU PLANTE ORNAMENTALE sunt de cunoastere a metodelor conventionale si neconventionale de
cultivare si producere a materialului saditor la plantele ornamentale si modul de utilizare al acestora in decorul
spatiilor verzi
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Informatica

Recomandate:
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Competenţe specifice disciplinei

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
La finalul cursului cursantii trebuie sa aiba cunostiinte solide despre metodele moderne de cultivare si
utilizare a plantelor floricole si avantajele pe care le prezinta aceste metode
(economice,ecologice,durabile,estetice,etc.)
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
2.Cursantii trebuie sa cunoasca temenic majoritatea plantelor ornamentale pe grupe de folosinta precum
si conditiile de cultivare a acestora oferind un climat nepoluant atat plantelor cat si celor care beneficiaza
de efcetul acestora .
3.La finalul cursurilor participantii trebuie sa fie capabili sa infiinteze si sa intretina oricare dintre culturile
prezentate la curs si lucrarile practice .Deasemenea trebuie sa se puna in stare a folosi cu profesionalism
asocierea plantelor pentru creearea unui spatiu verde (rond, rabat ,squar etc.)apreciat de cei care il
privesc.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea
unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale,
morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu
alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
.. Studenţii vor fi încurajaţi să îşi dezvolte şi valorifice optim şi reactiv propriul potenţial în activităţile
ştiinţifice prin participarea la activităţile de cercetare ale grupului în care îşi realizează activităţile de
cercetare (pentru dizertaţie), prin trimiterea lor la manifestări ştiinţifice studenţeşti, prin trimiterea lor în
burse în străinătate. În acest scop, studenţii vor fi antrenaţi să lucreze în grup, să îşi dezvolte relaţii de
parteneriat cu colegii şi să poarte responsabilitatea unor sarcini, cum ar fi să reprezinte grupul la
manifestări ştiinţifice.

Metoda de predare a cursului
Prezentări orale ,prezentare pe video- proiector ,pe retroproiector

Tematica cursului

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal
sau prin e-mail la mariabalamonicabala@yahoo.com
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Denumire curs
Stadiul actula al floriculturii pe plan mondial si in tara noastra .Rolul plantelor floricole
(decorativ,ecologic,ecomnomic,medicinal,etc) in functie de grupa din care fac parte
Metode moderne de cultivare a plantelor floricole (cultura fara sol ,cultura
hidroponica,cultura areoponica,cultura in solutii nutritive ,in substraturi moderne etc;)
Cultivarea plantelor floricole din genul Alstroemeria ,Anthurimu ,Chrysantemum ,folosind
metode moderne si nepoluante de obtinere a florilor pentru buchete , aranjamente ,jerbe
etc;

ore
2
2
2
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Cultivarea plantelor floricole din genul Dianthus ,Freesia,Gerbera , folosind metode
moderne si nepoluante de obtinere a florilor pentru buchete , aranjamente ,jerbe etc;
Cultivarea plantelor floricole din genul Rosa ,Lisianthus , Strelitzia ,Zantedeschia, folosind
metode moderne si nepoluante de obtinere a florilor pentru buchete , aranjamente ,jerbe
etc;
Obtinerea de plante inflorite folosind biostimulatori la plante cultivate in vase din genul
Fuchsia ,Pelargonium,Rhododendron .
Cultivarea in substraturi moderne a plantelor floricole din genul Abutilon ,Cyclamen
,Gardenia,Calciolaria .
Cultivarea in substraturi moderne a plantelor floricole din genul Senecio ,Sanitpaulia
,Camelia ,Streptocarpus .
Cultivarea in substraturi moderne a plantelor floricole din genul Orhidaceae .
Posibilitatea de cultivare in substraturi moderne a planteloir floricole decorative prin frunze
Posibilitatea de cultivare in substraturi moderne a planteloir floricole decorative prin frunze
Posibilitatea de cultivare in substraturi moderne a planteloir floricole decorative prin frunze
Cerintele plantelor floricole anulae ,bienale,perene fata de principalii factori climatici
Cerintele plantelor floricole anulae ,bienale,perene fata de principalii factori climatici
Denumire activitate
Substraturi moderne si solutii nutritive destinate cultivarii si multiplicarii plantelor floricole
Substraturi moderne si solutii nutritive destinate cultivarii si multiplicarii plantelor floricole
Cunaosterea speciilor floricole anuale destinate decorului in spatiile verzi
Cunaosterea speciilor floricole bienale destinate decorului in spatiile verzi
Cunaosterea speciilor floricole perene erbacee destinate decorului in spatiile verzi
Cunaosterea speciilor floricole perene bulboase ,rustice si semirustice destinate decorului
in spatiile verzi
Cunaosterea speciilor floricole pretabile pentru decorul stancariilor ,bazinelor ,marginea
apelor ;
Cunaosterea speciilor floricole pretabile pentru decorul pergolelor,triajelor,zidurilor ;
Cunaosterea speciilor floricole decorative prin flori ,frunze sau fructe destinate pentru
decorul interioarelor
Cunaosterea speciilor floricole decorative prin flori ,frunze sau fructe destinate pentru
decorul interioarelor
Amplasarea si asocierea plantelor ornamentale in cadrul spatiilor vezi in functie de
criteriile invatate la curs si lucrarile practice
Amplasarea si asocierea plantelor ornamentale in cadrul spatiilor vezi in functie de
criteriile invatate la curs si lucrarile practice
Amplasarea si asocierea plantelor ornamentale in cadrul spatiilor vezi in functie de
criteriile invatate la curs si lucrarile practice
Amplasarea si asocierea plantelor ornamentale in cadrul spatiilor vezi in functie de
criteriile invatate la curs si lucrarile practice

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
ANTON DOINA – Floricultura generala ,Ed.Universitaria ,Craiova 2003
ANTON DOINA – Îndrumător Lucrări practice floricultură, Lito, Craiova,1990
BĂLA MARIA – Floricultură generală, Curs, Edit. Mirton, 1998
BĂLA MARIA – Floricultură specială - Manual, Edit. Timpolis, 2001
BALA MARIA –Floricultura generala si speciala-Ed.Vest ,Timisoara 2007
BALA MARIA ,IORDANESCU OLIMPIA –Plante floricole utilizate in decorul spatiilor verzi Ed. Eurobit
,Timisoara 2004
CANTOR MARIA –Floricultura generala si speciala ,Ed .Risopront Cluj Napoca 2003
CANTOR MARIA-Plante ornamentale de interior ,Ed.Todesco, Cluj Napoca,2008
COLBORN NIGEL –Plants solution foe every garden ,Ed.Timber Press,2008
PREDA M. – Floricultură, Edit. Ceres, Bucureşti, 1979
WG SHEAT &GERALD SCHOFIELD-Complete gardening in southern Africa ,Ed. Time Offest,2005
ŞELARU ELENA – Casa şi balconul înflorit, Edit. Ceres, Bucureşti, 1972
ŞELARU ELENA – Culturi de seră pentru flori tăiate, Edit. Ceres, Bucureşti, 1995
ŞELARU ELENA – Plante de apartament, Edit. Ceres, Bucureşti, 1998
TOMA FLORIN –Ingrijirea si pregatirea pentru iarna a speciilor floricole din parcuri si gradini ,
Ed.Lucman ,Bucuresti , 2005
TOMA FLORIN-Floricultura si arta florala ,Specii utilizate ca plante in ghivece pentru decorul
interioarelor,Ed. Invel Multimedia , Bucuresti ,2009
TOMA FLORIN –Floricultura si arta florala ,Specii utilizate pentru decorul parcurilor si gradinilor,Ed.
Invel Multimedia , Bucuresti ,2009
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Denumirea disciplinei

PRINCIPIILE ŞI PARTICULARITĂŢILE SISTEMULUI BIOECOLOGIC DE
CULTURĂ A LEGUMELOR
Anul de studiu
I
Semestrul
1
Ciclul
II
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare finală (E / V E
/ C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob
Numărul de credite
7
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, C- S
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore
94
Total ore pe semestru
150
de studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Viorel BERAR
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Horticultură şi Silvicultură
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
Departamentul
Horticultură şi Peisagistică
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x
2 h curs pe săptămână
Şcoala
Horticultură şi Silvicultură
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
0
28
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Specii legumicole, cultura durabilă, factori climatici, genetici, agrotehnologici şi economici
Obiectivele Cursului:
Cursul PRINCIPIILE ŞI PARTICULARITĂŢILE SISTEMULUI BIOECOLOGIC DE CULTURĂ A LEGUMELOR se
adresează doctoranzilor din Domeniul Horticultură.
Obiectivele cursului sunt de instruire teoretică şi practică a doctoranzilor privind influenţa şi interdependenţa
factorilor climatici, genetici, agrotehnologici şi economici asupra potenţialului de producţie a plantelor legumicole
în sistem bioecologic. De asemenea, doctoranzii asimilează cunoştinţe cu privire la principiile şi particularităţile
tehnologiilor generale şi specifice culturii legumelor în sistem bioecologic. Aplicarea acestor informaţii în
cercetarea interdisciplinară contribuie la elaborarea de lucrări ştiinţifice, teze de doctorat, proiecte de cercetare
şi implementarea noilor modele tehnologice de cultură bioecologică a legumelor.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Principii şi tehnologii moderne în diferite sisteme de
cultură a legumelor;
Particularităţi metodologice şi tehnologice de
producere a legumelor în sistem ecologic

Recomandate:
Procedee convenţionale de ameliorare şi producere
de material săditor la plantele horticole;
Modalităţi de stabilire a gradului de poluare a
produselor horticole cu poluanţi
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Competenţe specifice disciplinei

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
La finalul cursului doctoranzii trebuie să aibă cunoştinţe despre principiile care stau la baza legumiculturii
biodinamice şi particularităţile tehnologiilor moderne de cultură a principalelor specii legumicole, practicate
în sistem biologic.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
Cursurile şi activităţile practice aferente disciplinei de legumicultură biologică se adresează unui auditoriu
cu pregătire universitară şi cu un nivel satisfăcător al cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniu, capabil
să asimileze cunoştinţele la nivel teoretic şi practic prezentat.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Participanţii la acest curs de real interes ştiinţific şi aplicativ trebuie să aibă sau să obţină abilităţi în plan
ştiinţific (întocmire şi redactare de referate, lucrări ştiinţifice, utilizarea bibliografiei etc.) dar şi în plan
aplicativ, respectiv: întocmire de proiecte de cercetare şi asimilarea tehnologiilor pentru diferite specii
legumicole, care să le faciliteze obţinerea de granturi pe plan intern dar şi comunitar.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în
dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte
persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Doctoranzii trebuie să capete o atitudine corectă, pozitivă şi responsabilă privind întocmirea şi redactarea
referatelor, lucrărilor ştiinţifice etc.. De asemenea, trebuie să înţeleagă şi să promoveze un spirit ştiinţific
bazat pe cunoaştere, observare, înţelegere, deducţie şi analiză.
Doctoranzii trebuie să înţeleagă şi să respecte codul de etică şi echitate adoptat de comunitatea ştiinţifică
internaţională şi să evite încălcarea, sau încercările de încălcare ale acestuia.

Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Doctoranzii sunt rugaţi să se conformeze orarului prestabilit, să sosească în sala de curs la timp şi să nu o
părăsească înaintea cadrului didactic.
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face
verificări, prin sondaje, ale prezenţei doctoranzilor la cursuri. În plus, cea mai mare parte a materialului cerut la
examen va fi prezentat doar la cursuri.
Prin participarea la acest curs doctorandul consimte să accepte codul de conduită academică prezentat în Carta
Universitară.
Asistenţă în pregătirea examenelor
Doctoranzii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal
sau prin e-mail la berar_viorel@yahoo.com
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Denumire curs
Principiile şi tehnologiile legumiculturii bioecologice comparativ cu cele ale legumiculturii
industriale.
Principalii factori implicaţi în practicarea legumiculturii bioecologice.
2.1. Modalităţi bioecologice de asigurare şi conservare a sănătăţii solului
2.2. Managementul asigurării şi calităţii apei şi a protejării folosirii acesteia.
2.3. Utilizarea unor fertilizanţi naturali în vederea evitării poluării mediului şi producţiei.
2.4. Modalităţi bioecologice şi agrotehnologice pentru combaterea buruienilor şi a
dăunătorilor plantelor legumicole.
2.5. Crearea unor genotipuri adaptate condiţiilor pedoclimatice şi de cultură.
2.6. Mijloace adecvate tehnologiilor bioecologice pentru sporirea profitabilităţii şi reducerea
riscului.
Tehnologia şi economia de cultivare a legumelor rădăcinoase în sistem bioecologic.
Tehnologia şi economia de cultivare a legumelor bulboase în sistem bioecologic.
Tehnologia şi economia de cultivare a legumelor vărzoase în sistem bioecologic.
Tehnologia şi economia de cultivare a legumelor solano-fructoase în sistem bioecologic.
Tehnologia şi economia de cultivare a legumelor bostănoase în sistem bioecologic.

ore
4

Denumire activitate
Utilizarea unor materiale de natură organică şi anorganică în compoziţia amestecurilor de
pământuri la producerea răsadurilor respectiv substratul de cultură bioecologică a
legumelor.
Compoziţia chimică optimă a unui amestec nutritiv.
Dezinfecţia amestecurilor cu produse nepoluante.
Alegerea sortimentului după criteriul rezistenţei la boli, dăunători şi a plasticităţii ecologice.
Scheme de înfiinţare a culturilor legumicole în câmp, în sistem bioecologic.
Avantajele mulcirii solului cu diverse materiale în legumicultura bioecologică.
Utilizarea compostului şi a îngrăşămintelor verzi la culturile legumicole bioecologice.
Fortificarea plantelor prin efectuarea de tratamente cu infuzie, decoct şi macerate obţinute
din plante.
Utilizarea capcanelor colorate, a capcanelor feromonale şi a celor luminoase în combaterea
unor dăunători.

ore
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
2
4
4
4
2
2
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Activităţi de laborator
Berar V. şi col., 2006, Cultura şi protecţia plantelor horticole. Editura de Vest, Timişoara.
Călin Maria, 2005, Ghidul recunoaşterii şi controlului dăunătorilor plantelor legumicole cultivate în
agricultura biologică. Editura Tipoactiv, Bacău.
Ciofu Ruxandra şi col., 2003, Tratat de legumicultură. Editura Ceres, Bucureşti.
Muntean L. S. şi col., 2005, Bazele agriculturii ecologice. Editura Risoprint, Cluj-Napoca.
Stoian L., 2005, Ghid practic pentru cultura biologică a legumelor. Editura Tipoactiv, Bacău.
Voican V., Lăcătuş V., 2003, Cultura protejată a legumelor în sere şi solarii. Editura Ceres, Bucureşti.
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Denumirea disciplinei

BIOSTRATEGII DE OBTINERE A PLANTELOR TOLERANTE LA FACTORI DE
STRES BIOTIC SI ABIOTIC
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare
C
finală (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
7
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CC
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de
94
Total ore pe semestru
150
studiu individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Dorica BOTAU
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Horticultura si Silvicultura
Numărul total de ore (pe semestru) din planul
Facultatea
de învăţământ
Catedra
Inginerie genetica in agricultura
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14
săpt. x 2 h curs pe săptămână
Şcoala
Horticultura
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
0
28
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Culturi in vitro, variabilitate somatica, transgeneza, mutageneza in vitro, selectie celulara, regenerare, markeri
moleculari
Obiectivele Cursului:
Cursul Biostrategii de obtinere a plantelor tolerante la factori de stres biotic si abiotic se
adresează studenţilor doctoranzi de la Specializarea Horticultura. Obiective: 1. Aprofundarea cunoştinţelor
privind procesele care au loc în condiţiile culturii artificiale a celulelor şi ţesuturilor vegetale, ce conduc la
inducerea variabilitatii somatice, regenerarea, multiplicarea şi selecţia "in vitro" a plantelor rezistente la
factori nefavorabili si a celor producatoare de metaboliti de interes ;
2. Cunoasterea si aplicarea metodelor de inducere si evaluare a variabilitatii somatice, de cultivare artificială si
selectie a diferitelor tipuri de celule vegetale si strategiile de intogresie a unor gene de interes la plante.
Discipline anterioare cerute: Genetica, Microbiologie, Biochimie, Biotehnologii moderne, Ameliorarea plantelor
Obligatorii: Genetica, Microbiologie, Biochimie
Recomandate: Ameliorarea plantelor, Biotehnologii
Informatica
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Competenţe specifice disciplinei

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
La finalul cursului studenţii trebuie să cunosca mecanismele care guverneaza potentialul regenerativ si
biosintetic celular, rolul fitohormonilor implicaţi în morfogeneza şi habituarea vegetală; Sa cunoasca si sa
aplice metodele de intogresie a unor gene de interes la plante, de dirijare in vitro a biosintezelor celulare,
de selectie a formelor vegetale valoroase.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a cunoaste si folosi corect notiunile teoretice in aplicatiile practice în
domeniul lor de licenţă şi să poată să emită judecăţi de valoare asupra aspectelor metodologice si tehnice
ale experimentelor si asupra rezultatelor obtinute. De asemenea, studenţii trebuie să fie capabili să
prezinte coerent aceste informaţii sub forma unor prezentări asistate de calculator (de exemplu în
PowerPoint).
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili să stabileasca etapele unui experiment biotehnologic de mutageneza in
vitro, selectie celulara, regenerare, etc. sa-l pregateasca si sa-l initieze. De asemenea, trebuie sa
cunoasca si sa utilizeze corect aparatele de laborator specifice acestor experimente.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în
dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte
persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să capete o atitudine corectă, pozitivă şi responsabilă privind redactarea şi crearea
textelor ştiinţifice . Studenţii trebuie să înţeleagă şi să promoveze un spirit ştiinţific bazat pe cunoaştere,
observare, înţelegere, deducţie şi analiză. Studenţii trebuie să înţeleagă şi să respecte codul de etică şi
echitate adoptat de comunitatea ştiinţifică internaţională şi să evite încălcarea, sau încercările de încălcare
ale acestuia. Trebuie să înţeleagă efectele negative ale plagiatului şi să combată cu tărie aceste practici
oriunde le-ar întâlni. Aceste abilităţi trebuie să creeze în studenţi o atitudine responsabilă faţă de actul
ştiinţific în toate aspectele sale, pornind de la creaţia acestuia până la valorificarea lui. Studenţii vor fi
încurajaţi să îşi dezvolte şi valorifice optim şi reactiv propriul potenţial în activităţile ştiinţifice prin
participarea la activităţile de cercetare ale grupului în care îşi realizează activităţile de cercetare (pentru
dizertaţie), prin trimiterea lor la manifestări ştiinţifice studenţeşti, prin trimiterea lor în burse în străinătate. În
acest scop, studenţii vor fi antrenaţi să lucreze în grup, să îşi dezvolte relaţii de parteneriat cu colegii şi să
poarte responsabilitatea unor sarcini, cum ar fi să reprezinte grupul la manifestări ştiinţifice.

Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii sunt rugaţi să se conformeze orarului prestabilit, să sosească în sala de curs la timp şi să nu o
părăsească înaintea cadrului didactic.
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face
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verificări, prin sondaje, ale prezenţei studenţilor la cursuri. Multe anunţuri se vor face la cursuri şi informarea
greşită sau lipsa ei nu pot fi invocate prin absenţa de la cursuri. În timpul cursurilor se vor distribui unele sarcini
suplimentare. În plus, cea mai mare parte a materialului cerut la examen va fi prezentat doar la cursuri.
Prin participarea la acest curs studentul consimte să accepte codul de conduită academică prezentat în Carta
Universitară. Codul interzice studenţilor copierea şi alte forme de înşelare în evaluare, plagiatul lucrărilor,
prezentarea de documente false, frauduloase şi falsificarea semnăturilor.
Studenţii sunt rugaţi să nu vorbească între ei în timpul prezentării cursului. Nu sunt admise nici conversaţiile
purtate chiar în şoaptă cu colegii de bancă deoarece pot deveni deranjante când sunt multiplicate de numărul
mare al studenţilor din sală. Studenţii care deranjează cursurile li se va solicita să părăsească sala, cu toate
consecinţele atrase de o atare măsură.
Studenţii nu vor fi sunaţi şi nu vor purta discuţii utilizând telefoanele mobile în timpul cursurilor.
În timpul cursului se interzice consumul băuturilor alcoolice, fumatul, citirea ziarelor şi a altor materiale ce nu au
legătură cu cursul.

Tematica cursului

Denumire curs
Sisteme de cultivare in vitro
Tipuri de celule si tesuturi vegetale cultivate artificial
Rolul nutrientilor si fitohormonilor in dirijarea proceselor in vitro
Mutageneza in vitro
Selectia in cultura de celule si tesuturi vegetale
Linii celulare si regeneranti
Metode de inducere a variabilitatii somatice
Metode fenotipice si biochimice de evaluare a variabilitatii somatice
Metode moleculare de evaluare a variabilitatii somatice
Biotehnologii de sinteza a metabolitilor vegetali
Sisteme industriale de obtinere a substantelor biologic active de origine vegetala
Biotehnologii de introgresie a genelor la plante
Sistemul Agrobacterium tumefaciens
Sistemul Agrobacterium rhizogenes.

ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Tematica seminar,

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal
sau prin e-mail la dbotau@yahoo.com

Denumire activitate
Medii de cultura specifice.
Metode de sterilizare
Initierea unei culturi de celule vegetale
Mutageneza chimica in cultura de celule vegetale
Mutageneza cu agenti fizici in cultura de celule vegetale
Selectia celulelor vegetale in vitro
Metode citologice de evaluare a variabilitatii

ore
2
2
2
2
2
2
2
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Metode biochimice de evaluare a variabilitatii
Metode moleculare de evaluare a variabilitatii : izolarea
Initierea unei culturi celulare producatoare de antociani
Metode de optimizare a biosintezei celulare
Testarea capacitatii biosintetice in diferite sisteme de cultura
Utilizarea sistemului Agrobacterium tumefaciens
Utilizarea sistemului Agrobacterium rhizogenes

2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Laborator
Botau Dorica, 2006, Biotehnologii horticole, ed. Eurobit, Timisoara
Botau Dorica, 2006, Biotehnologii industriale, ed. Eurobit, Timisoara
Badea Elena, 2001, Biotehnologii moderne, Fundatia Biotech, Bucuresti
Cachita Cosma Dorina, 2005, 2008, Tratat de biotehnologie vegetala., vol.I si II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca
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Denumirea disciplinei
Anul de studiu

SURSE DE CONTAMINARE A APEI, SOLULUI ŞI PRODUSELOR VEGETALE
ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CONTAMINĂRII
Semestrul
Ciclul
III

Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)

R

Tipul de evaluare finală
(E / V / C)
Numărul de credite

C

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob
5
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CC
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de
56
Total ore pe semestru
112
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Cârciu Gheorghe
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Horticultură şi Silvicultură
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
Catedra
Silvicultură
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2 h
curs pe săptămână
Şcoala
Horticultură şi Silvicultură
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
0
28
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Monitorizare, contaminanţi, sisteme, buruieni, pesticide, sol, aparatură, bibliografie
Obiectivele Cursului:
Cursul SURSE DE CONTAMINARE A APEI, SOLULUI ŞI PRODUSELOR VEGETALE ŞI MĂSURI DE
PREVENIRE ŞI COMBATERE A CONTAMINĂRII se adresează studenţilor masteranzi de la Specializarea de
masterat „Monitorizarea contaminării produselor vegetale şi posibilităţi de reducere a acesteia”. Obiectivele
cursului se referă la informarea studenţilor cu privire la principalii factori contaminanţi ai apei, solului şi produselor
vegetale şi instruiorea acestora în vederea alegerii celor mai corespunzătoare măsuri de prevenire şi combatere a
contaminării.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Contaminanţi
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Recomandate:
Managementul lucrărilor solului
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Obiective

Competenţe specifice disciplinei

Disciplina studiază sursele de contaminare a produselor vegetale din agricultură şi horticultură ( toxinele
plantelor, pesticide, erbicide insecticide, îngrăşăminte chimice), metodele de posibilă prevenire a
contaminării precum şi tehnicile adecvate de depoluare.
De asemenea, având în vedere intermediul solului şi a apei, se studiază şi factorii şi resursele de
contaminare a acestora.
2. Competenţe cognitive
Însuşirea noţiunilor teoretice privind aparatura şi modul de determinare a contaminanţilor din produsele
vegetale prin cromatografia pe strat subţire (CSS), cromatografia de gaze (GC), cromatografia de lichide de
înaltă performanţă (HPLC) şi spectofotometria în UV-VIZ. Acumularea şi aprofundarea de către cursant a
unui volum de noi cunoştinţe în ceea ce privesc sursele de contaminare a produselor vegetale şi tehnicile de
decontaminare.
3. Competenţe profesionale
Însuşirea noţiunilor de contaminare a produselor vegetale ca efect al activităţilor agricole. Evaluarea
gradului de contaminare şi căile de răspândire a contaminanţilor în produsele vegetale. Capacitatea de a
acţiona independent, angajarea în conceperea, abordarea şi soluţionarea practică a temei de cercetare
alese.
Pregătirea şi formarea de specialişti în domeniul depistării factorilor ce determină contaminarea produselor
vegetale, în evaluarea impactului diferiţilor contaminanţi din produsele vegetale asupra sănătăţii oamenilor
şi mediului precum şi cunoaşterea modalităţilor de reducere a acestora.

Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii sunt rugaţi să se conformeze conform orarului prestabilit şi să acumuleze un număr cât mai mare de
prezenţe.
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi pe parcurs se pot
planifica parţiale care în final să uşureze munca studentului.
La fiecare curs se vor prezenta cunoştinţe noi care să atragă şi să capteze atenţia studenţilor.
Pe parcursul desfăşurării cursului studenţii trebuie să aibe un comportament academic.

Tematica

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de tematica prezentată şi chiar este de dorit
să se agreneze în discuţii atât cu cadrul didactic cât şi între ei.
Denumire curs
Noţiuni despre contaminarea produselor vegetale. Politici de protecţia mediului şi
contaminării produselor vegetale pe plan internaţional şi naţional. Rolul organizaţiilor
guvernamentale şi a societăţii civile

ore
4
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Tematica lucrări practice

Sursele de contaminare a produselor vegetale. Tipuri de forme de contaminare.
Contaminarea produselor vegetale ca efect al activităţilor agricole, contaminarea prin
îngrăşăminte chimice şi organice. Pagubele economice produse de poluare.
Factori care influenţează contaminarea produselor vegetale. Căile de răspândire a
contaminanţilor în produsele vegetale.
Efectele globale şi specifice generate de contaminanţii vegetali.
Contaminarea indirectă a produselor vegetale prin intermediul solului. Poluarea solului cu
substanţe purtate de aer. Poluarea solului cu dejecţii animaliere. Poluarea solului cu metale
grele şi hidrocarburi. Măsuri de prevenire şi combatere a poluării solului ( metode fizice,
chimice şi biologice).
Contaminarea indirectă a produselor vegetale prin intermediul apei. Prevenirea şi
combaterea poluării apelor. Autoepurarea apelor. Metode şi tehnici de depoluare. Indicatori
de calitate a apelor.
Contaminarea produselor alimentare de origine vegetală. Surse de contaminare deliberată şi
ilicită a produselor vegetale. Măsuri de prevenire şi combatere a contaminării.
Denumire activitate
Epurarea apelor prin metode fizico-chimice.
Metode şi tehnici de depoluare a apelor. Epurare mecanică, chimică şi biologică.
Metode de depoluare a solului. Metode fizice de depoluare. Metode bazate pe imobilizarea
fizică a contaminanţilor. Metode bazate pe extracţia fizică, metode bazate pe stabilizare.
Metode chimice de depoluare a solului. Extracţia chimică. Oxidarea – reducerea chimică.
Metode termice de depoluare a solului. Metode biologice de depoluare.
Metode de depoluare a apelor. Epurarea mecanică. Epurarea chimică şi epurarea biologică.
Poluarea chimică a produselor vegetale. Determinarea substanţelor toxice transmise prin
legume şi fructe.
Determinarea contaminării produselor vegetale prin intermediul deşeurilor menajere.

4
4
4
4

4
4

ore
4
4
4
4
4
4
4

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Lucrari practice
Alexa E., - Contaminanţi în produsele vegetale, Ed. Eurobit, Timişoara,2003
Borza I., - Ameliorarea şi protecţia solurilor, Ed. Mirton, Timişoara, 1997
Coste I., Borza I., Arsenie G., - Ecologie generală şi agricolă, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001
Cârciu Gh., - Managementul lucrărilor solului, Ed. Eurobit, Timişoara, 2006
Cârciu Gh., - Agrotehnică şi Herbologie, Ed. Eurobit, Timişoara, 2004
Lixandru B., - Ecologia şi protecţia mediului, Ed. Burmar, Timişoara, 1996
Rădulescu H., - Poluare şi tehnici de depoluare a mediului, Ed. Eurobit, Timişoara, 2003
Riviş A., - Contaminanţi agroalimentari, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2004
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Denumirea disciplinei
Metodologii folosite în creşterea şi evaluarea variabilităţii la plante
Anul de studiu
I
Semestrul
1
Ciclul
II
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare
E
finală (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
6
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, C S
Codul disciplinei
H 113
complementară
Total ore din planul de învăţământ
42
Total ore de
56
Total ore pe semestru
100
studiu individual
Titularul disciplinei
Prof.univ. Dr. Madoşă Emilian
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Horticultură şi Silvicultură
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
Catedra
Inginerie genetică în
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x
agricultură
2 h curs pe săptămână
Şcoala
Horticultură
Total
C**
S
L
P
doctorală
42
14
0
28
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Variabilitate, Metode convenţionale, Metode neconvenţionale, Analiză statistică intra şi interpopulaţională
Obiectivele Cursului:
Obiectivele cursului sunt: cunoaşterea metodelor convenţionale (hibridare, mutageneză, poliploidie,
consangvinizare) şi neconvenţionale (metode biotehnolgice) de provocare a varibilităţii genetice la plantele
cultivate; evaluarea variabilităţii la nivel individual şi populaţional în scopul valorificării acesteia în programele de
îmbunătpţire a caracterelor şi însuşirilor de interes agronomic la plantele cultivate.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Genetica, Ameliorarea plantelor, Biostatistica

Recomandate:
Tehnologiile de cultivare, Tehnica experimentală

Competenţe specifice

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
La finalul cursului studenţii trebuie să cunoască bazele genetice ale aplicării metodelor clasice şi moderne
de sporire a variabilităţii la plante; să cunoască diferite metode statistice de evaluare a variaiblităţii în
vederea identificării unor genotipuri care posedă caractere şi însuşiri valoroase, în conformitate cu
obicetivele programelor de ameliorare.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
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Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a alege metoda adecvată de provocare a variabilităţii cât şi a
metodelor statistice cele mai eficiente de prelucrare a acesteia, în funcţie de specificul plantei luate în
studiu, de obiectivele urmărite şi bugetl disponibil.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili să organizeze şi să efectueze diferitele activităţi practice de specifice
metodelor clasice şi moderne de stimulare a variabilităţi; să efectueze analize, deteminări şi măsurători; să
efectueze prelucrarea şi interpretarea statistică a datelor obţnute, prezentarea şi valorificarea rezultatelor.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane –
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să dobândească abilităţi de organizare şi executare a unui program complet de ameliorare,
având în vedere cerinţele legate necesare înfiinţării experienţelor, a procurării dotărilor necesare, alegerea
meterialului biologic coprespunzător, stabilirea şi atingerea unor obiective concrete.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii trebuie să respecte orarul si sa aibe o conduita academică pe parcursul desfăşurării activităţilor
didactice. Pentru defăşurarea interactiovî a cursului, studenţii trebuie sa consulte bibliografie indicată pentru a
parcticipa la discutii referitoare la tematica prelegerii.

Tematica cursului

Denumire curs
Hibridarea în stimularea varibilităţii.
Provocarea de variabilitate prin mutageneză şi poliploidie.
Consangvinizarea ca metodă de valorificare a variabilităţii.
Utilizarea metodelor specifice biotehnologiilor în provovarea de variabilitate la plante.
Colectarea datelor experimentale necesare evaluării genotipurilor.
Metode statistice pentru evaluarea variabilităţii la nivel individual.
Metode statistice pentru evaluarea variabilităţii la nivel populaţional.

ore
2
2
2
2
2
2
2

Tematica

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări legate de informaţii prezentate la curs personal în timpul cursului sau în conformitate
cu programnul de cosnultaii stabilit la disciplină.

Denumire activitate
Organizarea experienţelor specifice programelor de ameliorare a plantelor.
Alegerea genitorilor şi tehnica hibridării în programele de ameliorare.
Utilizarea factorilor mutageni în indicerea de mutaţii la plante.

ore
2
2
2
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Provocarea stării de poliploidie la plante.
Alegerea materilului iniţial şi tehnica aplicării consangvinizării la plante.
Metode de inducere a variabilităţii somaclonale la materialulul cultivat „in vitro”.
Metode de transformare genetică.
Analiza datelor experimentale.
Evaluarea variabilităţii prin intermediul indicilor de statistică descriptivă.
Folosirea analizei varianţei şi componentelor sale pentru evaluarea variabilităţii (I)
Folosirea analizei varianţei şi componentelor sale pentru evaluarea variabilităţii (II)
Evaluarea variabilităţii prin metode de analiză multivariată (I).
Evaluarea variabilităţii prin metode de analiză multivariată (II).
Analiza stabilităţii genotipurilor în diferite condiţii de mediu.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
Nedelea G., Madoşă E. – 2004 – Evoluţie şi ameliorare la plante, Ed.Marineasa, Timişoara;
Savatti M., Nedelea G., Ardelean M. – 2004 – Tratat de ameliorarea plantelor, Ed.Marineasa, Timişoara;
Madoşă E., Ciulca S. – 1998 – Lucrări practice de ameliorarea plantelor, Ed.Agroprint, Timişoara.
Madoşă E. – 2004 – Ameliorarea plantelor horticole, Ed.Marineasa, Timişoara
Madoşă E. – 2000 – Ameliorarea plantelor agricole, Ed.Marineasa, Timişoara,
Ciulca S. -2006 – Metodologii de experimentare în agricultură şi biologie, Ed, Agroprint, Timişoara,
Ciulca S. – 2006- Elemente de genetică cantitativă şi genetica populaţiilor, Ed. Agroprint, Timişoara.
Fielding A.H. -2007- Cluster and classification techniques for biosciences. Cambridge Univ. Press.
Kang M.S. -2003- Handbook of formulas and software for geneticists and breeders. Food Products Press.
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Denumirea disciplinei
EPIDEMIOLOGIA POPULAŢIILOR DE ANIMALE
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna)
R
Tipul de evaluare finală (E /
E
V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
10
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CS
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de 94
Total ore pe semestru
150
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr.Nicolae CĂTANĂ
Prof. Dr. Viorel HERMAN
Prof. Dr. Gheorghe DĂRĂBUŞ
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Medicină Vetrinară
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
Facultatea
învăţământ
Catedra
III, Invăţământ Clinic II
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2 h
curs pe săptămână
Şcoala
MEDICINA VETERINARA
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
0
28
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Populaţii de animale, Epidemiologie, Biostatistică, Indici epidemiologici
Obiectivele Cursului:
Obiectivele cursului sunt informarea doctoranzilor privind: populaţiile de animale; biostatistica; indicii
epidemiologici şi prognoza epidemiologică.
Discipline anterioare cerute: microbiologie, epidemiologie generală, imunologie, ecologie.
Obligatorii: microbiologie, epidemiologie, imunologie.
Recomandate:

Competenţe specifice

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
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Sunt predate cunoştinţe de epidemiologie generală şi de biostatistică în vederea evaluării bolilor
populaţionale şi a elaborării prognozelor privind evoluţia acestor boli. Cunoştinţele predate relevă
caracteristicile care definesc evoluţia bolilor transmisibile şi netransmisibile în populaţiile de animale. În
acelaşi timp se urmăreşte şi demonstrarea necesităţii ca evenimentele epidemiologice să fie evaluate în
contextul complex al interacţiunilor multiple dintre determinanţii epidemiologici. În final se are în vedere
asigurarea protecţiei animalelor prin elaborarea unor strategii de profilaxie şi combatere a bolilor
transmisibile şi netransmisibile.
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La seminar se urmăreşte însuşirea unor cunoştinţe elementare privind utilizarea calculului statistic,
utilizarea indicilor epidemiologici şi aplicarea cunoştinţelor dobândite la curs privind supravegherea şi
ancheta epidemiologică.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a citi texte ştiinţifice în domeniul lor de licenţă (cărţi, articole ştiinţifice
primare, referate, etc.) şi să poată să emită judecăţi de valoare asupra aspectelor tehnice (redactare,
elemente componente, îndeplinirea unor criterii eliminatori, etc.) ale textelor analizate. De asemenea,
studenţii trebuie să fie capabili să prezinte coerent aceste informaţii sub forma unor prezentări asistate de
calculator (de exemplu în PowerPoint).
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili că creeze şi să redacteze (de preferinţă în limba engleză) un articol primar
după un model dat. Studenţii trebuie să fie capabili să utilizeze cel puţin 3 tipuri diferite de a redacta
bibliografia şi să utilizeze corespunzător programul Reference Manager.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane –
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să capete o atitudine corectă, pozitivă şi responsabilă privind redactarea şi crearea textelor
ştiinţifice . Studenţii trebuie să înţeleagă şi să promoveze un spirit ştiinţific bazat pe cunoaştere, observare,
înţelegere, deducţie şi analiză. Studenţii trebuie să înţeleagă şi să respecte codul de etică şi echitate
adoptat de comunitatea ştiinţifică internaţională şi să evite încălcarea, sau încercările de încălcare ale
acestuia. Trebuie să înţeleagă efectele negative ale plagiatului şi să combată cu tărie aceste practici oriunde
le-ar întâlni. Aceste abilităţi trebuie să creeze în studenţi o atitudine responsabilă faţă de actul ştiinţific în
toate aspectele sale, pornind de la creaţia acestuia până la valorificarea lui. Studenţii vor fi încurajaţi să îşi
dezvolte şi valorifice optim şi reactiv propriul potenţial în activităţile ştiinţifice prin participarea la activităţile
de cercetare ale grupului în care îşi realizează activităţile de cercetare (pentru dizertaţie), prin trimiterea lor
la manifestări ştiinţifice studenţeşti, prin trimiterea lor în burse în străinătate. În acest scop, studenţii vor fi
antrenaţi să lucreze în grup, să îşi dezvolte relaţii de parteneriat cu colegii şi să poarte responsabilitatea
unor sarcini, cum ar fi să reprezinte grupul la manifestări ştiinţifice.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.

Temat

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal sau
prin e-mail la
Denumire curs
Tipurile de investigaţie epidemiologică

ore
2
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Tematica seminar, activităţi de semnare , proiect

Cauzalitatea în epidemiologie
Riscul în epidemiologie
Analiza riscului
Determinanţii epidemiologici
Epidemiosupravegherea
Depistarea şi diagnosticul în bolile populaţionale transmisibile
Strategii de prevenire şi combatere a bolilor populaţionale
Concepte integratoare. Postulatele lui Koch
Criteriile cauzalităţii după Hill şi Evans
Aspecte şi modele de evoluţie a bolilor. Reprezentările prin curbe de evoluţie
Pragul minim de densitate. Raportul de bază al reproducerii unei boli
Tipul clasic de evoluţie a unei epidemii
Epidemiologia generală în parazitoze
Epidemiologia protozoozelor
Epidemiologia helmintozelor
Epidemiologia micozelor
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Denumire activitate
Cuantificarea în epidemiologie
Construcţia indicatorilor epidemiologici: procente, proporţii, rate
Procente, proporţii, rate
Exerciţii.
Exerciţii. Studii de caz
Exerciţii. Studii de caz
Modele biomatematice de validare a relaţiilor cauzale
Calcularea riscului relativ
Calcularea factorului de risc populaţional
Calcularea indicelui „odds raţio”
Colectarea şi interpretarea datelor
Prezentarea tabelară şi grafică a informaţiilor
Elementele de calcul statistic utilizate în epidemiologie
Exerciţii.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Denumirea disciplinei
BIOTEHNOLOGII MEDICAL – VETERINARE
Anul de studiu
I
Semestrul
1
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare
C
finală (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob
Numărul de credite
6
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CC
Codul disciplinei
DOB – S.1
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
Total ore de
350
Total ore pe semestru
392
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. dr.h.c. Horia CERNESCU
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
MEDICINĂ
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
VETERINARĂ
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2 h
Departamentul
Învățământ clinic II
curs pe săptămână
Şcoala
MEDICINĂ
Total
C**
S
L
P
doctorală
VETERINARĂ
56
28
0
14
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Biotehnologii, medicina veterinară, biotehnologii de reproducere
Obiectivele Cursului:
Familiarizarea cu principiile generale ale biotehnicilor medical-veterinare cu largă utilizare în
practică

Competenţe specifice

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
Insușirea mecanismelor fiziologice și a inter-relațiilor care conduc procesele complexe care permit aplicarea
biotehnologiilor în diferite domenii medicale și medical-veterinare. Adaptarea cunoștințelor existente la
gradul ridicat de complexitate al proceselor moleculare care stau la baza biotehnologiilor medical-veterinare
Insușirea mecanismelor fiziologice și a inter-relațiilor care conduc procesele complexe care permit aplicarea
biotehnologiilor în diferite domenii medicale și medical-veterinare. Adaptarea cunoștințelor existente la
gradul ridicat de complexitate al proceselor moleculare care stau la baza biotehnologiilor medical-veterinare
Absolvirea cursurilor facultății de medicină veterinară, accent deosebit fiind pus pe biochimie, fiziologie,
endocrinologie, imunologie și reproducție. Stăpânirea noțiunilor fundamentale permite accederea în oricare
domeniu de activitate bazat pe fenomene desfășurate la nivel de biologie celulară și moleculară.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
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Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal sau
prin e-mail la horia.cernescu@fmvt.ro
Conţinutul cursului
Elemente de criobiologie. Vitrificarea. Congelarea materialului seminal și a ovocitelor.
Influenţa nivelului producţiei de lapte asupra reluării ciclicităţii post partum. Mecanismele
fiziologice, statusul hormonal post partum. Bilanţul energetic negativ şi consecinţele acestuia.
Embriotransferul la animale. Etapele realizării embriotransferului la vacă (selecţia donatoarelor,
sincronizarea donatoarelor şi a receptoarelor, IA, recoltarea embrionilor, introducerea embrionilor
în femelele receptoare). Recoltarea şi conservarea (congelarea) embrionilor la diferite specii.
Medii de cultură.
Clonarea. Transferul nuclear. Consecințele clonării. Telomerii.
Transgeneza. Tehnologia transgenică. Xenotransplanturile.
Imunocontracepția. Utilizarea zonei pellucida în imunocontracepție. Vaccinuri obținute prin
inginerie genetică.
Terapia genică.Terapia genică a celulelor somatice și a celor germinale. Vectorii în terapia genică
(virușii și vectorii ne-virali). Aplicațiile terapiei genice. Ingineria genetică a anticorpilor.
Diagnosticul molecular și aplicațiile sale în diferite domenii ale medicinei veterinare. Tehnicile
utilizate în diagnosticul moelcular : PCR (polymerase chain reaction), ELISA (enzyme-linked
immunosorbent assay), biochip/microarray, flowcitometrie)
Total ore
Tematica seminariilor şi a lucrărilor practice
Recoltarea materialului seminal, determinarea momentului optim prin metode paraclinice și
însămânțarea artificială la canide
Diagnosticul ecografic al gestației și disfuncțiilor ovariene la vacă
Determinări hormonale cu ajutorul tehnicii ELISA
Corelarea statusului hormonal peripartal cu bilanțul energetic negativ, starea corporală și reluarea
ciclicității sexuale la vacile cu producții mari de lapte
Total ore
Bibliografie

Spaţii de învăţământ şi
cercetare
Lista materialelor
didactice şi de
cercetare existente în
laboratoare
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Ore
5
4

3
3
3
2
4
28
Ore
3
4
3
4
14

H.Cernescu. Ginecologie veterinară. Ed. Cecma Partners, Timișoara 2004
Mircu Călin – Elemente de reproducere asistată la animale , Ed. Brumar, Timişoara, 2001
Mircu Călin, Managementul reproductiv la vacă, Ed. Mirton, 2008
Clinica de reproducție, obstetrică și ginecologie, Laboratorul de endocrinologie, Platforma de
cercetare științifică a USAMVB Timișoara
Linie completă de luminometrie-fotometrie (ELISA), linie de electroforeză verticală, sistem
computerizat de analiză a materialului seminal (CASA), microscop cu contrast de fază și
fluorescență
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Denumirea disciplinei
RISCURI ZOONOTICE PARAZITARE ÎN CERCETAREA PE ANIMALE
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare fin ală (E /
C
V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
7
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CS
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de
94
Total ore pe semestru
150
studiu individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Gheorghe DĂRĂBUŞ
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Medicină Veterinară
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
Catedra
III Educaţie clinică II
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2
h curs pe săptămână
Şcoala
Medicină Veterinară
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
28
0
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-roiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Boli parazitare, zoonoze, riscuri, etiologie, diagnostic, prevenire, control parazitologic
Obiectivele Cursului:
Cursul RISCURI ZOONOTICE PARAZITARE ÎN CERCETAREA PE ANIMALE se adresează studenţilor
DOCTORANZI .
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Parazitologie şi boli parazitare, Epidemiologie, Ecologie

Recomandate:

Competenţe specifice disciplinei

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
In prima parte a cursului , studentii vor fi invatati informatii generale despre :parazit, parasitism, zoonoze
parazitare. In cea de-a doua parte a cursului , vor fi discutate urmatoarele aspecte: etiologie, epidemiologie,
aspectele patogenetice si semnele clinice care caracterizeaza zoonozele parazitare. Ultima parte contine
informatii care subliniaza diagnosticul si tratamentul zoonozelor parazitare. Controlul parazitologic al
zoonozelor reprezinta cel mai important subiect al cursului.
Pe baza cunoştinţelor dobândite, doctoranzii vor putea să-şi organizeze experimentele în aşa fel încât să nu
fie expuşi zoonozelor de natură parazitară.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
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Coroborand programele cursului si laboratorului vom oferi studentilor informatii despre relatia
epidemiologica dintre oameni si animale, mediul inconjurator si caile de infestatie.
Luand in considerare aceste lucruri, studentii vor intelege ciclurile biologice ale parazitilor zoonotici, sursele
de infestare, profilaxia si controlul zoonozelor.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili să se protejeze de eventualele infecţii parazitare ce ar putea fi contractate în
timpul infecţiilor experimentale sau în timpul contactului cu animalele.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane –
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).

Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii sunt rugaţi să se conformeze orarului prestabilit, să sosească în sala de curs la timp şi să nu o
părăsească înaintea cadrului didactic.
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face
verificări, prin sondaje, ale prezenţei studenţilor la cursuri. Multe anunţuri se vor face la cursuri şi informarea
greşită sau lipsa ei nu pot fi invocate prin absenţa de la cursuri. În timpul cursurilor se vor distribui unele sarcini
suplimentare. În plus, cea mai mare parte a materialului cerut la examen va fi prezentat doar la cursuri.
Prin participarea la acest curs studentul consimte să accepte codul de conduită academică prezentat în Carta
Universitară. Codul interzice studenţilor copierea şi alte forme de înşelare în evaluare, plagiatul lucrărilor,
prezentarea de documente false, frauduloase şi falsificarea semnăturilor.
Studenţii sunt rugaţi să nu vorbească între ei în timpul prezentării cursului. Nu sunt admise nici conversaţiile
purtate chiar în şoaptă cu colegii de bancă deoarece pot deveni deranjante când sunt multiplicate de numărul
mare al studenţilor din sală. Studenţii care deranjează cursurile li se va solicita să părăsească sala, cu toate
consecinţele atrase de o atare măsură.
Studenţii nu vor fi sunaţi şi nu vor purta discuţii utilizând telefoanele mobile în timpul cursurilor.
În timpul cursului se interzice consumul băuturilor alcoolice, fumatul, citirea ziarelor şi a altor materiale ce nu au
legătură cu cursul.

Temat

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal sau
prin e-mail la
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Denumire curs
Informatii generale despre: parazit, parazitism, epidemiologie.

ore
2
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Tematica seminar, activităţi de semnare , proiect

Informatii generale despre: aspecte patogene, reguli de tratament, strategii de control
parazitologic. Zoonoze parazitare.
Protozooze: Giardioza. Sarcosporidioza.
Protozooze: Criptosporidioza. Leismanioza.
Protozooze: Toxoplasmoza.
Trematodoze: Opistorchioza. Paragonimoza.
Cestodoze: Difilobotrioza. Cisticercoza.
Cestodoze: Hidatidoza. Cenuroza.
Nematodoze: Larva Migrans.
Nematodoze: Strongiloidoza. Anisakidoza.
Nematodoze: Trichineloza. Filarioze zoonotice.
Acantocefaloza.
Arachnoze: Demodicoza. Cheiletieloza.Trombiculidoza. Parazitism cu capuse.
Entomoze: Parazitism cu muste si pureci.
Denumire activitate
Discuţii generale despre paraziţi, parazitism şi caractere epidemiologice
Discuţii generale despre patogeneza paraziţilor, control parazitologic
Discuţii generale despre zoonozele parazitare şi modul de prevenţie în aceste parazitoze
Etiologie şi prevenirea infecţiilor cu Giardia şi Sarcocystis
Etiologie şi prevenirea infecţiilor cu Cryptosporidium şi Leishmania
Etiologie şi prevenirea infecţiilor cu Toxoplasma
Etiologie şi prevenirea infestaţiilor cu trematode cu potenţial zoonotic
Etiologie şi prevenirea infestaţiilor cu cestode cu potenţial zoonotic
Etiologie şi prevenirea hidatidozei
Etiologie şi prevenirea infestaţiilor cu larva migrans
Etiologie şi prevenirea infestaţiilor Strongyloides şi Anisakis
Etiologie şi prevenirea infecţiei cu Trichinella
Etiologie şi prevenirea infestaţiilor acarieni cu potenţial zoonotic
Etiologie şi prevenirea infestaţiilor insecte cu potenţial zoonotic

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie selectivă
IACOBICIU, I. (2001) – Echinococoza-Hidatidoza, Ed. Mirton, Timişoara.
MORARIU, S. (2004) – Hidatidoza, Ed. ArtPress, Timişoara.
OLARIU, R. (2001) – Parazitoze cu potenţial nosocomial, Ed. Eurostampa, Timişoara.
RABINOWITZ, P., CONTI, L. (2010) – Human – Animal Medicine, Ed. Sanders Elsevier.
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
COSOROABĂ, I. (2005) – Zoonoze parazitare, Ed. First Art Press, Timişoara.
COSOROABĂ, I, DĂRĂBUŞ, GH., OPRESCU, I. (1995) - Compendiu de parazitologie veterinară, vol. I şi
II, Ed Mirton, Timişoara.
Denumirea disciplinei

RISCURI ZOONOTICE INFECŢIOASE ÎN CERCETAREA PE ANIMALE
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Anul de studiu
Semestrul
Limba susţinere curs / examinare (Româna)

R

Ciclul
Tipul de evaluare fin ală (E /
V / C)
Numărul de credite

III
E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob
10
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CS
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de
94
Total ore pe semestru
150
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Viorel HERMAN
Prof. Dr.Nicolae CĂTANĂ
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Medicină Vetrinară
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
Facultatea
învăţământ
Catedra
III, Invăţământ Clinic II
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt.
x 2 h curs pe săptămână
Şcoala
IOSUD - USAMVB
Total
C**
S
L
P
Timişoara
doctorală
56
28
0
28
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Zoonoze, Virusuri, Bacterii, Risc zoonotic
Obiectivele Cursului:
Obiectivele cursului sunt: cunoaşterea riscurilor zoonotice infecţioase în cercetarea pe animale; prezentarea
principalelor zoonoze infecţioase; metode de laborator utilizate în diagnosticul zoonozelor infecţioase.
Discipline anterioare cerute: microbiologie, epidemiologie generală, imunologie.
Obligatorii: microbiologie, epidemiologie generală, imunologie
Recomandate:

Competenţe specifice disciplinei

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
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La finalul cursului studenţii trebuie să aibă cunoştinţe privind principalele zoonoze, riscul zoonotic al unor
virusuri şi bacterii, principalele metode de diagnostic de laborator, precum şi strategiile de luptă contra
acestor boli.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a se documenta şi de a interpreta surse bibliografice în domeniul
zoonozelor şi de a avea noţiuni de bază privind diagnosticul şi controlul acestora.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
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Studenţii trebuie să fie capabili de a utiliza aparatura şi kiturile necesare pentru diagnosticul principalelor
zoonoze.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane –
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să aibă posibilitatea de efectua cercetări în acest domeniu şi de a elabora lucrări ştiinţifice
destinate unor publicaţii.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.

ore
2
2
2

Tematica cursului

Denumire curs
Consideraţii generale despre zoonoze. Legislaţia comunitară privind zoonozele microbiene
Encefalopatia spongiformă bovină. Turbarea. Gripa (influenţa)
ncefalitele ecvine. Febra văii de Rift. Boala de Borna. Boala de Marburg. Febra Nilului
occidental
Boala de Newcastle. Febra aftoasă. Variola bovină. Ectima contagioasă. Coriomeningita
limfocitară. Febra hemoragică de Crimeea-Congo. Febra hemoragică cu sindrom renal
Febra Q. Febra butonoasă. Ornitoza-psitacoza.
Tuberculoza. Brucelozele.
Brucelozele. Antraxul. Rujetul. Shigeloza
Leptospirozele. Tularemia
Listerioza. Rodenţioza. Infecţia cu Y. enterocolitica
Salmonelozele
Infecţii extraintestinale cu E. coli. Infecţii cu Campylobacter spp. Boala Lyme
Infecţii cu Clostridium spp. Infecţii cu Staphylococcus spp.
Profilaxia şi combaterea zoonozelor
Profilaxia şi combaterea zoonozelor

Tematica seminar,

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal sau
prin e-mail la epirovet_tm@yahoo.com, cabesti@yahoo.com

Denumire activitate
Utilizarea reacţiei de inhibare a hemaglutinării în diagnosticul unor zoonoze cu etiologie
virală
Utilizarea reacţiei de imunofluorescenţă în diagnosticul turbării
Utilizarea testului imunoenzimatic în diagnosticul unor zoonoze
Utilizarea testului imunoenzimatic în diagnosticul unor zoonoze
Reacţia de microaglutinare-liză

ore
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
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Teste serologice utilizate în diagnosticul brucelozelor
Particularităţi ale examenului bacteriologic utilizat în diagnosticul zoonozelor bacteriene
Examenul bacterioscopic
Examnul bacteriologic
Teste de biologie moleculară utilizate în diagnosticul zoonozelor
Sondele nucleice
Reacţia PCR
Metodele: Southern blot, Northern blot, Western blot
Teste utilizate în diagnosticul bolilor prionice

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
CĂTANĂ,N., - Curs de Boli infecţioase, Ed. Mirton, Timişoara, 2009
MOGA MÂNZAT, R. (coordonator) – Boli infecţioase ale animalelor – bacterioze, Ed. Brumar, Timişoara,
2001
MOGA, MÂNZAT, R. (2005) –Boli virotice şi prionice ale animalelor, Ed. Brumar Timişoara
NICOLAE, Ş. (2000) – Diagnosticul şi prevenirea zoonozelor, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”,
Bucureşti
PALMER, S.R., LORD SOULSBY, E. J., SIMPON; D.I.H. (2005) – Zoonoze, Oxford University Press,
Oxford
VIOR, C., CĂTANĂ, N. (sub redacţia) – Elemente de epidemiologie a bolilor transmisibile, Ed. Orizonturi
universitare, Timişoara, 20027.
DIRECTIVE 2003/99/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT OF THE COUNCIL on the monitoring of
zoonoses and zoonotic agents, amending Council Decision 90/424/EEC and repealing Council Directive
92/117/EEC
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Denumirea disciplinei
CHIRURGIE EXPERIMENTALA
Anul de studiu
Semestrul
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R

Ciclul
Tipul de evaluare fin ală (E
/ V / C)
Numărul de credite

III
V

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Op/
7
facultativă)
F
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CS
Codul disciplinei
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
56
Total ore de
94
Total ore pe semestru
150
studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Cornel IGNA
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Medicină Veterinară
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
Catedra
Invăţământ clinic I
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2
h curs pe săptămână
Şcoala
MEDICINĂ VETERINARĂ
Total
C**
S
L
P
doctorală
56
28
0
28
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Chirurgie, experimetala, animale, modele experimentale
Obiectivele Cursului:
Cursul de CHIRURGIE EXPERIMENTALĂ se adresează studenţilor doctoranzi de la Şcoala doctorală de
Medicină Veterinară Obiectivele cursului sunt informarea studenţilor despre animalele de experiment, posibilităţi
chirurgicale de creere a diverselor modele experimentale, condiţii, metode, tehnici necesare şi instruirea tehnică
şi practică a cuesanţilor pentru realizarea acestora.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Anatomie, Anestezie, Tehnici chirurgicale

Recomandate:

Competenţe specifice

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
La finalul cursului studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide despre tipurile de modele chirurgicale
experimentale, să cunoască elementele de deontologie şi etică a experimentului chirurgical, să stăpâneasca
regulile de asigurare a bunăstării animalelor de experiment şi principalele tehnici chirurgicale de realizare a
unor modele experimentale. Studenţii trebuie sa poată alege modelul experimental specific unui anumit tip
de experiment, sa poată decide nivelul şi tipul de modificări chirurgicale necesare, să poată aplica normele
corecte de supraveghere şi întreţinere postoperatorie.
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2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
Studenţii trebuie să aibă abilitatea de a executa singuri sau intr-o echipă chirurgicală un anumit procedeu
tehnic, să poată discerne principiile care guvernează anumiţi timpi operatori si să poată alcătui un plan
operator.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili că creeze un model experimental corespunzător unui model de experiment
dat. Trebuie să poată alege instrumentarul şi materialele necesare şi să aplice corect un anumit procedeu
tehnic.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane –
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să capete o atitudine corectă, pozitivă şi responsabilă privind experimentul chirurgical .
Studenţii trebuie să înţeleagă şi să promoveze un spirit ştiinţific bazat pe cunoaştere, observare, înţelegere,
deducţie şi analiză. Studenţii trebuie să înţeleagă şi să respecte codul de etică şi deontologie profesională
să înţeleagă şi să aplice normele şi legile în vigoare priviind experimentarea pe animale. Trebuie să
înţeleagă efectele negative ale experimentului redundant, al mutilărilor şi cruzimii faţă de animalele de
experiment. Aceste abilităţi trebuie să creeze în studenţi o atitudine responsabilă faţă de actul ştiinţific în
toate aspectele sale, pornind de la creaţia acestuia până la valorificarea lui. Studenţii vor fi încurajaţi să îşi
dezvolte propriul potenţial creativ in creerea de modele experimentale, vor fi antrenaţi să lucreze în echipe
chirurgicale, să îşi dezvolte relaţii de parteneriat cu colegii şi să poarte responsabilitatea unor sarcini.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint), imagini video şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.

Tematica cursului

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii sunt încurajaţi să pună întrebări legate de informaţii prezentate la curs personal sau prin situl cursului
www.fmvt.ro/moodle
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Denumire curs
Animalul de experiment (alegere, condiţionare preoperatorie, măsuri şi ingrijiri intra şi
postoperatorii)
Anestezia
Modele de şoc experimental
Modele experimentale – aparatul digestiv monogastrice
Modele experimentale – aparatul digestiv poligastrice
Modele experimentale - aparatul respirator
Elemente de microchirurgie experimentală
Modele experimentale – aparatul cardio-vascular

ore
2
2
2
2
2
2
2
2
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Tematica seminar, activităţi de semnare , proiect

Modele experimentale ortopedice – sistemul osos
Modele experimentale ortopedice – tehnici de MIPO
Modele experimentale ortopedice – tehnici de endoscopie articulara
Modele experimentale – aparatul uro-genital
Elemente de chirurgie fetală
Transplantul de organe
Denumire activitate
Asepsia, antisepsia, pregatirea animalului si instrumentarului pentru operaţiile
experimentale
Tehnici de anestezie
Modele experimentale ale esofagului, stomacului şi intestinului
Rumegatorul polifistulizat
Modele experimentale ale traheei, bronhiilor şi pulmonului
Tehnici de microchirurgie dermatologică
Socul hemoragic
Cateterizarea vasculară
Modele experimentale de fixare osoasă externă
Modele experimentale de fixare osoasă internă
Tehnici de osteosinteză minim invazivă
Artroscopia (membrul toracic)
Artroscopia (membrul pelvin)
Fereastra uterină

2
2
2
2
2
2
ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
Igna C. Chirugie exeprimentală note de curs
C. Igna – Tehnici chirurgicale veterinare – ediţia a II-a.Ed. Brumar, Timişoara, 2001
F. Harrison., Surgical techniques in experimental farm animals, Ed Wiley–Blackwel 1995
Colecţia de articole ştiinţifice a revistei Cercetari experimentale & medico-chirurgicale http://www.jmed.ro/
şi a revistei Chirurgia http://www.revistachirurgia.ro/cuprins
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Denumire: Bazele etologice ale bunăstării animalelor
Codul disciplinei: Z 113
Titulari curs: prof. univ. dr. ing. Acatincăi Stelian
prof. univ. dr. ing. Lixandru Benoni
Titulari lucrări practice: prof. univ. dr. ing. Acatincăi Stelian
prof. univ. dr. ing. Lixandru Benoni
Ciclul: III - Doctorat
Anul I
Semestrul I
Nr. credite: 6
Domeniul: Zootehnie
Specializarea:
Tip disciplină: DOB-S
Categoria formativă: specialitate

Obiective

Studiul tipurilor de comportament al principalelor specii de fermă ca bază de
analiză a tipului de bunăstare.

Competenţe
cognitive
Competenţe
profesionale
(specialitate)

y Cunoaşterea tipurilor de comportament la animalele de fermă
y Identificarea corelaţiilor dintre comportamentul animalelor şi implicaţiile
tehnologice ale acestuia
y Diagnosticul tulburărilor de comportament în legătură cu factorii de mediu
y Diagnosticul şi etiologia deviaţiilor comportamentale
y Inspecţia somatoscopică a indivizilor şi evaluarea tipurilor de bunăstare
y Determinarea indexului ANI la toate speciile şi categoriile de animale
defermă
Numărul orelor de activităţi

Total ore; din care:

262

Curs

Lucrări practice

Proiect

Studiu
individual
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406

Discipline
anterioare solicitate

42

14

-

Obligatorii

Etologie; Zooigiena şi bunăstarea animalelor,
Tehnologia creşterii bovinelor; Tehnologia creşterii
suinelor; Tehnologia creşterii ovinelor-caprinelor;
Tehnologia creşterii cabalinelor; Tehnologia creşterii
păsărilor

Recomandate

Fiziologie animală; Construcţii zootehnice

CONŢINUTUL CURSULUI
Cap I - Conceptul
comportamentului :
cercetării etologice
fermă.Determinarea
comportamentului.

50

de comportament. Procesele fiziologice de fundamentare a
stimuli, reflexe, instincte. Învăţarea şi motivaţia. Metodologia
la animale.Tipurile de comportament la animalele de
tipului de comportament: cauzalitatea internă şi externă a

Ore

4

Cap II - Studiul particularităţilor comportamentale la animalele de fermă.Particularităţile
comportamentale
la
cabaline.Particularităţile
comportamentale
la
taurine.Particularităţile comportamentale la ovine - caprine.Particularităţile
comportamentale la porcine. Particularităţile comportamentale la păsări.

10

Cap III - Tulburările de comportament şi deviaţiile comportamentale la principalele
specii şi categorii de animale de fermă. Cauze, măsuri de prevenire şi tratament.

2

Cap. IV – Bunăstarea animalelor de fermă : necesitatea şi motivaţia asigurării
bunăstării şi protecţiei animalelor. Tipurile de bunăstare.
Caracterizarea bunăstării depline, a bunăstării precare şi a bunăstării foarte precare.

4

Cap V – Evaluarea bunăstării animalelor de fermăStudiul criteriilor de evaluare a
gradelor de bunăstare a animalelor.Evaluarea şi compararea bunăstării animalelor prin
metode numerice.
Criterii de apreciere a bunăstării la cabaline, taurine, ovine-caprine, porcine şi
păsări.Determinarea indicelui ANI.

8
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28

Total ore
TEMATICA SEMINARIILOR ŞI LUCRĂRILOR PRACTICE
Caracterizarea comportamentală a speciilor de animale de fermă în diferite sisteme de
creştere şi exploatare. Analiza spectrului comportamental în funcţie de factorii de
mediu tehnologic

4

Întocmirea etogramelor prin metodele Scan Sampling şi Focal Animal Sampling.
Tehnica de studiu a comportamentului cu ajutorul diagramelor kinetice

2

Exerciţii de evaluarea gradului de bunăstare a animalelor de fermă în diferite sisteme
de creştere şi exploatare

4

Tehnica de determinare a indicelui ANI la
- vacile de lapte şi viţeii sugari
- scroafele în lactaţie şi purceii sugari
- găinile ouătoare şi puii de carne

4
Total ore

BIBLIOGRAFIE
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14

Acatincăi St.(2009) – Etologie. Comportamentul animalelor,ediţia a II-a. Ed.
Agroprint, Timişoara.
Alcock J.(1989) - Animal Behavior, fourth edition. Sinauer Associated, Inc.
Publishers Sunderland, Mssachusetts, USA,
Bartussek H. (1991): - A concept to define naturalness in animal production. In:
Proceedings of the International Conference on Alternatives in Animal
Husbandry, Witzenhausen, July 22-15, University of Kassel, pp. 309319.
Bartussek H. (1996): - Tiergerechtheitsindex für Rinder TGI 35 L/1996 Rinder,
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Denumire: Managementul producţiilor animaliere
Codul disciplinei: DOB – S.4.
Titular curs: Prof. dr. Acatincăi Stelian, Prof. dr. Păcală Nicolae, Prof. dr. Drinceanu Dan, Prof. dr.
Bura Marian
Titulari lucrări practice: Prof. dr. Acatincăi Stelian, Prof. dr. Păcală Nicolae, Prof. dr. Drinceanu
Dan, Prof. dr. Bura Marian
Ciclul: III. Doctorat
Anul I; Semestrul II
Nr. credite: 6
Domeniul: Zootehnie
Tip disciplină: obligatorie
Categoria formativă: specialitate în domeniu
Însuşirea de noi cunoştinţe legate de controlul funcţiei de reproducere la
animale;

Obiective

Aprofundarea cunoştinţelor privitoare la managementul producţiilor animaliere
(carne, lapte, ouă, lână, blănuri)
Competenţe
profesionale
cognitive

- Înţelegerea principiilor şi metodelor de control al reproducerii la animale;
- Cunoaşterea sistematică, avansată, a conceptelor, metodelor de cercetare, a
controverselor şi a noilor ipoteze cu privire la managementul producţiilor
animaliere.
- Aplicarea unor principii şi metode avansate pentru explicarea şi interpretarea
unor probleme teoretice şi practice noi specifice producţiei de lapte, carne, ouă
şi a altor produse de origine animalieră.

Competenţe
profesionale
specialitate

- competenţe privind controlul funcţiei de reproducere la animale;
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de

- deprinderi practice privind procedeele de inducere şi sincronizare a ciclurilor
estrale şi a ovulaţiilor, în vederea reducerii duratei anestrului sezonier,
anestrului de lactaţie;
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- Însămânţarea artificială la termen fix pentru obţinerea de fătări grupate;
- competenţe în inducerea căldurilor în extrasezon la ovine şi caprine
- selecţia şi aplicarea de principii, teorii şi metode avansate de cunoaştere,
abordări intredisciplinare pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi practice
noi şi complexe.
- evaluarea critic–constructivă a proiectelor şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice
în domeniul producţiilor animaliere.
- conceperea şi realizarea de cercetări originale, fundamentate pe metode
avansate care să conducă la dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice şi tehnologice.
- iniţierea şi dezvoltarea inovatoare de proiecte teoretice şi practice complexe în
domeniul producţiilor animaliere.
- asumarea responsabilităţii şi capacitatea de organizare şi conducere a
activităţii grupurilor profesionale de cercetare ştiinţifică, a unor instituţii şi a
unor unităţi de producţie.
Numărul orelor de activităţi
Total ore; din care:

Curs

392

Discipline
anterioare
solicitate

Lucrări practice
28

Obligatorii

Recomandate

14

Proiect

Studiu individual
-

350

Biotehnici de reproducere la animale, Nutriţie şi alimentaţie,
Tehnologia creşterii animalelor
Fiziologie animală, Ameliorare, Construcţii zootehnice; Maşini şi
instalaţii zootehnice, Ecologie şi protecţia mediului, Etologie,
Utilizarea calculatoarelor
Conţinutul cursului

Cap. I. Controlul funcţiei de reproducere la femele. 1.1. Controlul estrului şi a ovulaţiilor.

Ore
8
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1.1.1. Biotehnica inducerii şi sincronizării ciclurilor estrale şi a ovulaţiilor la ovine. 1.1.2.
Biotehnica sincronizării ciclurilor estrale şi a ovulaţiilor la bovine. 1.1.3. Biotehnica
inducerii şi sincronizării ciclurilor estrale la scroafe. 1.1.4. Controlul activităţii de
reproducere la iepe. 1.2. Controlul activităţii ovarelor după fătare. 1.2.1. Fiziologia şi
endocrinologia perioadei post partum. 1.2.2 Strategii de inducere a activităţii ovarelor
după fătare. 1.3. Controlul sezonului de reproducere. 1.3.1. Avansarea sezonului de
reproducere la ovine şi caprine. 1.3.2. Inducerea estrului în contrasezon la ovine şi
caprine. 1.3.3. Controlul activităţii sezoniere de reproducere prin dirijarea fotoperioadei
şi cu melatonină la ovine, caprine şi ecvine. 1.3.4. Tratamente cu hormoni gestageni şi
PMSG. 1.4. Controlul ovulaţiilor multiple în scopul sporirii prolificităţii la suine, ovine şi
caprine. 1.4.1. Utilizarea gonadotropinelor. 1.4.2. Imunizări împotriva inhibinei şi a
hormonilor steroizi. 1.5. Controlul avansării pubertăţii la femele. 1.5.1. Fiziologia şi
endocrinologia pubertăţii. 1.5.2. Inducerea hormonală a pubertăţii. 1.6. Controlul
parturiţiei. 1.6.1. Fiziologia şi endocrinologia gestaţiei târzii şi a parturiţiei. 1.6.2.
Inducerea hormonală a parturiţiei la suine, ovine şi caprine.
Cap. II. Managementul nutriţional de dirijare al procesului de creştere la animalele
poligastrice; 5.1. Managementul nutriţional de dirijare al procesului de creştere la
bovine; 5.2. Managementul nutriţional de dirijare al procesului de creştere la ovine şi
caprine.

3

Cap. III. Managementul nutriţional de dirijare al procesului de creştere la animalele
monogastrice; 6.1. Managementul nutriţional de dirijare al procesului de creştere la
suine; 6.2. Managementul nutriţional de dirijare al procesului de creştere la păsări; 6.3.
Managementul nutriţional de dirijare al procesului de creştere la animalele mici.

3

Cap. IV. Managementul nutriţional de dirijare a diferitelor forme de producţie animalieră
(lapte, ouă, alte producţii); 7.1. Managementul nutriţional de dirijare a producţiei de
lapte; 7.2. Managementul nutriţional de dirijare a producţiei de ouă; 7.3 Managementul
nutriţional de dirijare a producţiei de lână şi blănuri.

2

Cap. V. Tendinţe şi orientări actuale cu privire la sistemele şi tehnologiile de creştere a
animalelor pentru producţia de lapte, carne, lână, ouă şi blănuri.

2
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Cap. VI. Producţia de lapte; 6.1. Importanţa alimentară a laptelui; 6.2. Factorii care
influenţează cantitatea, calitatea şi economicitatea producţiei de lapte.

2

Cap. VII. Producţia de carne; 7.1. Importanţa alimentară; 7.2. Factorii care influenţează
cantitatea, calitatea şi economicitatea producţiei de carne.

2

Cap. VIII. Producţia de lână, ouă şi blănuri; 8.1. Importanţa social-economică şi factorii
care influenţează producţia de lână, ouă şi blănuri sub raport cantitativ, calitativ şi
economic.

2

Cap. IX. Managementul producţiilor la iepurii de casă; 9.1. Producţiile iepurilor de casă;
9.2. Factorii care influenţează producţiile iepurilor de casă, 9.3. Crearea hibrizilor
pentru producţia de carne; Valorificarea iepurilor de casă pentru producţia de carne,
blană şi lână

2

Cap. X. Managementul producţiei de blană la speciile de animale cu blana preţioasă; 10.1.
Caracteristicile producţiei de blană; 10.2. Influenţa tehnologiei de creştere asupra
calităţii blănurilor, 10.3. Valorificarea animalelor de blană.

2

TOTAL
Conţinutul seminariilor şi al lucrărilor practice
1. Procedee de inducere şi sincronizare a estrului în extrasezon la ovine. Sincronizarea
estrului cu pesarii vaginale şi implante subcutane. Sincronizarea estrul la vacă cu
progestagene. Sincronizarea estrului la vacă cu analogi sintetici ai PgF2α.

28
Ore

2

Sincronizarea estrului şi a ovulaţiilor la vacă prin programele Ovsynch.
2. Indicatori de evaluare a efectului nutriţional la diferitele specii de animale pentru
producţia de carne

2

3. Indicatori de evaluare a efectului nutriţional la diferitele specii de animale pentru
producţia de lapte
4. Indicatori de evaluare a efectului nutriţional la diferitele specii de animale pentru
producţia de ouă, lână şi blănuri

2

5. Analiza sistemelor şi tehnologiilor de exploatare pentru producţia de lapte şi carne la
animalele poligastrice. Clasificarea sistemelor şi tehnologiilor de exploatare,

2
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caracteristici (organizatorice, tehnologice şi economice).Condiţiile necesare pentru
reuşita în exploatare a diferitelor sisteme şi variante tehnologice.
6. Analiza sistemelor şi tehnologiilor pentru producţia de carne, ouă, lână, piei şi blănuri la
animalele monogastrice: clasificare, caracteristici (organizatorice, tehnologice şi
economice), condiţii necesare pentru reuşita în exploatare.

2

7. Selecţia şi valorificarea iepurilor de casă. Exteriorul şi selecţia iepurilor de casă.
Prelucrarea şi ambalarea cărnii de iepure. Selecţia şi valorificarea animalelor de blană.
Exteriorul şi selecţia animalelor de blană. Recoltarea, prelucrarea primară şi clasarea
blănurilor.

2

Total
Bibliografie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

270

14

Acatincăi S. - Producţiile bovinelor, Ediţia a II-a. Ed. Eurobit Timişoara, 2004
Cziszter L.T. - 2008 – Dirijarea producţiei de carne şi de lapte la animalele domestice.
Ed. Mirton, Timişoara
Georgescu Gh. (coordonator) - Tratat de producerea, procesarea şi
valorificarea cărnii. Ed. Ceres, Bucureşti, 2000
Georgescu Gh. (coordonator) - Laptele şi produsele lactate. Ed. Ceres,
Bucureşti, 2000
GORDON, I. – Reproductive technologies in farm animals, CABI Publishing,
UK, 2005.
GORDON, I. – Controlled reproduction in Cattle and Buffaloes, CABI
Publishing, UK, 2002.
Stanciu G. - Tehnologia creşterii bovinelor. Ed. Brumar, Timişoara, 1999
Velea C., Mărginean Gh. - Actualitate şi perspectivă în creşterea bubalinelor.
Ed. Agrotehnică, Bucureşti, 2006
*** Colecţia J. Anim. Sci.
*** Colecţia J. Dairy Sci.
*** Colecţia Production animales
*** Colecţia J. Anim. Nutr.
*** - Productions animales
*** – Journal of Reproduction and Development
*** – Reproduction, Nutrition, Development
*** - Theriogenology
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Denumirea disciplinei
Biodiversitate animală şi conservarea genofondului
Anul de studiu
Semestrul
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare
E
finală (E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
6
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CS
Codul disciplinei
DOB –
Complementară
S.2.
Total ore din planul de învăţământ
42
Total ore de
90
Total ore pe semestru
132
studiu individual
Titularul disciplinei
Prof. dr. Benoni LIXANDRU şi prof. dr. Nicolae PACALA
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Zootehnie şi
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
Facultatea
Biotehnologii
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2 h
Catedra
curs pe săptămână
Şcoala
Zootehnie
Total
C**
S
L
P
doctorală
42
28
14
0
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Biodiversitate, conservare genofond, animale de fermă, conservare in situ, conservare ex situ, embriotransfer,
criobănci genetice
Obiectivele Cursului:
Obiectivele cursului sunt conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice animale
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Ecologia şi protecţia mediului, Reproducere animală

Recomandate:
Transferul de embrioni şi biotehnici
asociate

Competenţe specifice

Competenţe generale (cognitive)
Cunoaşterea conceptului de biodiversitate şi a factorilor de risc care subminează biodiversitatea
animalelor domestice.
1. Competenţe praxiologice
- Cunoaşterea metodelor de conservare a biodiversităţii animalelor domestice;
- Organizarea şi funcţionarea băncilor de gene „ex situ” şi „in situ”;
- Cunoaşterea biotehnologiilor de crioconservare a spermei şi a embrionilor de mamifere;
2. Valori atitudinale
- Manifestarea unui înalt simţ civic pentru protecţia mediului şi a resurselor sale
- Posedă şi aplică elementele de persuasiune pentru educaţie ecologică la toate nivelurile.
- Este un promotor al ecologismului.
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- Manifestarea unei atitudini responsabile în cadrul dezvoltării economice durabile din agricultură
- Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile de studiu şi cercetare ştiinţifică

Tematica cursului

Metode de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint).
Se utilizează expunerea prin explicaţie şi prelegere în asociere cu metoda demonstrării şi conversaţiei.
Prin metoda brainstorming-ului, studenţii doctoranzi pot pune întrebări legate de informaţiile prezentate şi
problemele dezbătute atât în cadrul cursului cât şi prin intermediul poştei electronice.(benlix@gmail.com)
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Conţinutul cursului
Cap. I. Definirea biodiversităţii. Diversitatea sistemelor ecologice ca sisteme suport de
perpetuare a vieţii pe Terra.
Caracteristicile generale ale biodiversităţii din ţara noastră: numărul şi proporţia speciilor pe
teritoriul ţării noastre, studiul listei cu speciile vulnerabile şi periclitate.
Factorii de risc ai biodiversităţii: supraexploatarea, vânatul excesiv, alterarea şi distrugerea
biotopurilor naturale, poluarea mediului, agresiunea antropică, distrugerea echilibrelor ecologice
Strategia de conservare a biodiversităţii în Uniunea Europeană. Instituţii şi programe. Axele
strategice ale păstrării biodiversităţii.
Cap. II. Biodiversitatea agricolă. Definiţie. Biodiversitatea agricolă.
Importanţa biodiversităţii agricole în lumea vie. Eroziunea genetică a biodiversităţii agricole.
Caracterizarea şi evaluarea biodiversităţii
Conservarea resurselor genetice la animalele de fermă. Raţiunile conservării genetice.
Modalităţi de stabilire a populaţiilor de animale ameninţate cu dispariţia. Obiectivele conservării
resurselor genetice animale. Etapele conservării resurselor genetice. Indicatorii gestionării
biodiversităţii.
Conservarea „ex situ” şi „in situ” a resurselor genetice la animale. Motivaţia conservării
patrimoniului genetic al animalelor domestice în contextul dezvoltării economice de tip durabil.
Diversitatea speciilor (populaţiilor) de animale domestice şi funcţiile ecologice ale acestora în
cadrul ecosistemelor agricole din ţara noastră. Analiza principalelor caracteristici geneticopatrimoniale ale speciilor bovine, cabaline, ovine-caprine, porcine, galinacee şi palmipede de
curte, albine şi peşti de crescătorie.
Cap. III. Strategii de bioconservare. Metode pentru conservarea biodiversităţii:
Stabilirea unui sistem durabil de ferme (arii) protejate sau de zone ce necesită măsuri speciale
de conservare;
Managementul conservării in situ a speciilor (populaţiilor) de animale domestice in sistemul de
ferme (arii) protejate;
Managementul conservării ex situ a animalelor in băncile de gene
Metode de conservare a animalelor prin utilizarea biotehnologiilor de reproducere şi
crioconservare;

ore

6

8

7
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Tematica seminariilor şi lucrărilor

Cap. IV. Rolul biotehnologiilor de reproducere în conservarea resurselor genetice. Crearea
băncilor de resurse genetice. Recoltarea şi congelarea spermei. Transferul de embrioni.
Superovulaţia, recoltarea şi congelarea embrionilor (bănci de embrioni congelaţi). Producerea
embrionilor in vitro.
Criobănci de resurse genetice.
Reguli sanitare aplicabile în programele de crioconservare a materialului genetic.
TOTAL ORE
Tematica seminariilor şi lucrărilor practice
Criterii de identificare a speciilor (populaţiilor) de animale de fermă care necesită
conservarea şi protecţia
Analiza principalelor caracteristici genetico-patrimoniale ale speciilor bovine, cabaline,
ovine-caprine, porcine, galinacee şi palmipede de curte, albine şi peşti de crescătorie.
Managementul conservării genotipurilor de animale în arii protejate
Biotehnologia recoltării, evaluării şi congelării spermei

7

28
ore
1
3
2
2

Biotehnologia transferului de embrioni; alegerea şi pregătirea femelelor donatoare;
procedee de inducere a superovulaţiei
Recoltarea şi evaluarea embrionilor. Procedee de congelare a embrionilor.
TOTAL ORE

2
4
14

Bibliografie selectivă
Berca, M., 1998, Strategii pentru protecţia mediului şi gestiunea resurselor, Ed. Grand,Bucureşti.
Botu, I., M. Botu, 2000, Protecţia şi conservarea biodiversităţii, Ed. Conphys, Rm. Vâlcea.
Cristea, M., 1988, Evaluarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale, Ed. Academiei RSR,Bucureşti.
Frankel O. H., M. E. Soule, 1981, Conservation and Evolution, Cambridge Univ. Press, New-York.
Ghidra, V., M. Botu, R. Sestraş, I. Botu, 2004, Biodiversitate şi bioconservare, Editura AcademicPres, ClujNapoca, ISBN 973-7950-35-6, 325 pag.
Wilson, E. O., F.M. Peter (eds.), 1988, Biodiversity, Washington, D.C., National Academy Press.
Lixandru B. – Ecologie Generală, Ed. Eurobit Timişoara, 2003;
FAO. 1999 Sustaining Agricultural Biodiversity and Agro-Ecosystems Functions: Opportunities, Incentives
and Approches for the Conservation and Sustainable Use of Agricultural Biodiversity in AgroEcosystems and Production Systems
ITDG, ETC Group and Grain. 2002 Sustaining Agricultural Biodiversity and the Integrity and Free Flow of
Genetic resources for Food and Agriculture
Global Biodiversity Assessment (1992);
Encyclopedia of Biodiversity (2001).
Leibo SP. 1986. Cryobiology: Preservation of mammalian embryos. Basic Life Sci 37:251-272.
ILAR Journal V41(4) 2000, Cryobiology of Embryos, Germ Cells, and Ovaries
Jan-Bernard Bouzillé - Gestion des habitats naturels et biodiversité : Concepts, méthodes et démarches
S.J. Hiemstra, T. van der Lende, H. Woelders- The potential of cryopreservation and reproductive
technologies for animal genetic resources conservation strategies. The role of biotechnology, Turin,
Italy – 5-7 March, 2005
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Denumirea disciplinei
MANAGEMENTUL PRODUCŢIILOR DIN ACVACULTURĂ
Anul de studiu
I
Semestrul
2
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare fin ală (E / E.V.
V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
6
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, C- S
Codul disciplinei
D.OB-S.5.
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
42
Total ore
30
Total ore pe semestru
72
de studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. BURA MARIAN şi Prof.Dr. GROZEA ADRIAN
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Zootehnie şi Biotehnologii
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
Catedra
Ingineria producţiilor
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2
animale
h curs pe săptămână
Şcoala
Zootehnie
Total
C**
S
L
P
doctorală
42
28
0
14
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)Acvacultură; Management; Sturioni; Percide; Producţii
Articol primar, Review, Abstract, Rezumat, Bibliografie, Proceedings, Teza, Monografie, Copyright, Drept de autor
Obiectivele Cursului:
Cursul se adresează studenţilor de la Şcoala doctorală. Obiectivele cursului sunt: dobândirea de cunoştinţe
interdisciplinare necesare proiectării, amenajării şi exploatării sistemelor acvacole; evaluarea impactului asupra
mediului a exploataţiilor acvacole; aplicarea managementului producţiilor din acvacultură.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii: Sturionicultură; Ciprinicultură; Sisteme acvacole
recirculante

Recomandate: Ihtiologie, Nutriţia şi
alimentaţia animalelor, Reproducerea
animalelor

Informatica

Competenţe

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
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La finalul cursului, doctoranzii trebuie să aibă cunoştinţele necesare pentru optimizarea managementului
tehnologic în exploataţiile acvacole. Concomitent, ei trebuie să-şi dezvolte spiritul de lucru în echipă şi să-şli
valorifice creativ potenţialul profesional în activităţi ştiinţifice.
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2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
Doctoranzii trebuie să dobândească abilitatea de a stabili fluxul tehnologic specific unor amenajări acvacole
cu un grad ridicat de intensitate a producţiei.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Doctoranzii trebuie să fie capabili să proiecteze şi să conducă procesul tehnologic în exploataţiile acvacole
intensive. De asemenea, trebuie să fie capabili să utilizeze metode, tehnici şi instrumente de investigare
pentru controlul condiţiilor de mediu în vederea practicării unei acvaculturi durabile.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane –
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii trebuie să înţeleagă şi să promoveze un spirit ştiinţific bazat pe cunoaştere, observare, înţelegere,
deducţie şi analiză. Studenţii trebuie să înţeleagă şi să respecte codul de etică şi echitate adoptat de
comunitatea ştiinţifică internaţională şi să evite încălcarea, sau încercările de încălcare ale acestuia. Aceste
abilităţi trebuie să creeze la studenţi o atitudine responsabilă faţă de actul ştiinţific în toate aspectele sale,
pornind de la creaţia acestuia până la valorificarea lui. Studenţii vor fi încurajaţi să îşi dezvolte şi valorifice
optim şi reactiv propriul potenţial în activităţile ştiinţifice prin participarea la activităţile de cercetare ale
grupului în care îşi realizează activităţile de cercetare, prin trimiterea lor la manifestări ştiinţifice studenţeşti,
prin trimiterea lor în burse în străinătate. În acest scop, studenţii vor fi antrenaţi să lucreze în grup, să îşi
dezvolte relaţii de parteneriat cu colegii şi să poarte responsabilitatea unor sarcini, cum ar fi să reprezinte
grupul la manifestări ştiinţifice.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate, prezentări
concrete în sistemele de creştere recirculante proprii.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii sunt rugaţi să se conformeze orarului prestabilit.
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face
verificări, prin sondaje, ale prezenţei studenţilor la cursuri. Multe anunţuri se vor face la cursuri şi informarea
greşită sau lipsa ei nu pot fi invocate prin absenţa de la cursuri. În timpul cursurilor se vor distribui unele sarcini
suplimentare. În plus, cea mai mare parte a materialului cerut la examen va fi prezentat doar la cursuri.
Prin participarea la acest curs studentul consimte să accepte codul de conduită academică prezentat în Carta
Universitară. Codul interzice studenţilor copierea şi alte forme de înşelare în evaluare, plagiatul lucrărilor,
prezentarea de documente false, frauduloase şi falsificarea semnăturilor.
Studenţii sunt rugaţi să nu vorbească între ei în timpul prezentării cursului. Studenţii care deranjează cursurile li
se va solicita să părăsească sala.
Studenţii nu vor fi sunaţi şi nu vor purta discuţii utilizând telefoanele mobile în timpul cursurilor.
În timpul cursului se interzice consumul băuturilor alcoolice, fumatul, citirea ziarelor şi a altor materiale ce nu au
legătură cu cursul.
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Tematica seminar, activităţi de semnare , proiect

Tematica cursului

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal sau
prin e-mail marian_bura@yahoo.com sau adigrozea@yahoo.com
Denumire curs
Specii de sturioni de interes pentru acvacultură.
Particularităţi ale incubaţiei icrelor de sturioni.
Dezvoltarea postembrionară a sturionilor.
Particularităţile nutriţiei şi alimentaţiei sturionilor.
Selecţia sturionilor.
Fluxul tehnologic de creştere superintensivă recirculantă a sturionilor.
Valorificarea sturionilor.
Sistematica şi caracteristicile generale ale percidelor.
Nutriţia şi alimentaţia percidelor. Hrana naturală şi utilizarea acesteia în hrana şalăului şi
bibanului. Obişnuirea percidelor cu furaje granulate şi furajarea acestora în cadrul sistemelor
intensive de creştere.
Reproducerea percidelor. Tehnici de reproducere a şalăului şi bibanului. Biotehnologii de
reproducere cu aplicabilitate la percide. Dezvoltarea embrionară la percide.
Sisteme de creştere a percidelor.
Creşterea percidelor în iazuri şi heleşteie.
Creşterea percidelor în spaţii închide, în sisteme cu apă recirculată.

ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Denumire activitate
Proiectarea capacităţii de creştere în diferite etape ale fluxului tehnologic la sturioni
Proiectarea circuitului apei în sistem recirculant
Fundamentarea capacităţii portante şi a debitelor de apă pentru asigurarea unor condiţii
optime de mediu.
Echipamente şi instalaţii pentru alimentarea, evacuarea şi filtrarea apei în sistemul
superintensiv recirculant pentru sturioni.
Rezervoare şi vaporizatoare pentru gaze (O2) criogenice
Evaluarea calităţii furajelor pentru sturioni. Distribuirea furajelor.
Echipamente de sterilizare şi încălzire a apei. Grupul electrogen.
Proiectarea unui sistem de creştere intensivă a percidelor.
Proiectarea şi integrarea în sistem a elementelor de monitorizare şi control a parametrilor
fizico-chimici.
Tehnica reproducerii artificiale a şalăului.
Tehnica hrănirii percidelor şi obişnuirea acestora cu furaje granulate.
Elemente de proiectare tehnologică în fermele de creştere a percidelor.

ore
1
1
1

4
1
2
3

1
1
1
1
2
1
1
1
2

Bibliografie selectivă
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Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
BURA M. şi colab. – Manual de prezentare şi utilizare a tehnologiei de creştere a sturionilor în sistem
superintensiv cu apă recirculantă; Ed. Eurobit Timişoara, 2008.
BARDACH E.J., RYTHER H.J., McLARNAY O.W. – Aquaculture; Wiley-Interscience, 868 pag., 1972.
CIOC D. – Hidraulică; Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 640 pag., 1975.
CRISTEA V., GRECU Iulia, CEAPĂ C. – Ingineria sistemelor recirculante din acvacultură; Ed. Didactică
şi Pedagogică Bucureşti, 343 pag., 2002.
FONTAINE P., KESTEMONT P., TELETCHEA F., WANG N. (Editors) – Percid Fish Culture – from
research to production; abstracts and short communications, Presses Universitaires de Namur, 2008.
GROZEA A. – Acvacultură curs; Ed. Excelsior Art., Timişoara, 2003.
GROZEA A. – Particularităţi biologice ale şalăului; Revista Somnul 8, p. 20, 2006.
GROZEA A. – Creşterea şalăului, prezent şi perspective, Revista Ferma 4(42), p. 65, 2006.
LJUNGGREN L., STAFFEN F., FALK S., LINDEN B., MENDES J. – Weaning of juveniles pikeperch,
Stizostedion lucioperca L., and perch, Perca fluviatilis L., to formulated feed. . Aquaculture research,
34:281-287, 2003.
SUMMERFELT R.C. - - Walleye culture manual. NCRAC culture series 101. North Central Regional
Aquaculture center Publications Office, Iowa State University, Arnes, 1996.
SUTELA T., HYVARINEN P. – Diet and growth of stocked and wild 0+ pikeperch, Stizostedion lucioperca
(L.). Fisheries Management and Ecology, 9:57-63, 2002.
SZKUDLAREK M., ZAKES Z. – Effect of stocking density on survival and growth performance of
pikeperch, Sander lucioperca (L) larvae under controlled conditions, Aquacult. Int. 15:67-81, 2007.
ZAKES Z. – Converting pond-reared pikeperch fingerling, Stizostedion lucioperca (L), to artificial foodeffect of water temperature, Archives of Polish Fisheries, 5(2):313-324, 1997.
ZAKES Z. – The effect of body size and water temperature on the results of intensive rearing of
pikeperch, Stizostedion lucioperca L. fry under controlled conditions. Archives of Polish Fisheries 7:187199, 1999.
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ETICA CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE
Denumirea disciplinei
Anul de studiu
I
Semestrul
2
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare fin ală (E / V / C)
V
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob Numărul de credite
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, CC
Codul disciplinei
Z127
Complementară
Total ore din planul de 42
Total ore de studiu
80 Total ore pe semestru
122
învăţământ
individual
Titularul disciplinei
Şef lucr. Dr. Monica DRAGOMIRESCU
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2 h curs pe
săptămână
Catedra
Şcoala
Zootehnie
Total
C**
S
L
P
doctorală
42
14
28
0
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Facultatea

Zootehnie şi
Biotehnologii

Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Cercetare, principiile eticii, responsabilitate, conflict de interese, proprietate intelectuală, drepturi de autor
Obiectivele Cursului:
Cursul ETICA CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE se adresează doctoranzilor. Obiectivele cursului sunt informarea
doctoranzilor cercetători asupra principiilor etice care stau la baza realizării unei cercetări ştiinţifice, conducerea
responsabilă a unei cercetări, prelucrarea şi comunicarea corespunzătoare, din punct de vedere etic, a datelor
experimentale obţinute. De asemenea, sunt prezentate şi supuse dezbaterii aspectele negative ce apar in cazul
unui management etic necorespunzător al cercetării, al nerespectării proprietăţii intelectuale şi drepturilor de autor
asupra datelor.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Tehnică experimentală, Prelucrarea statistică a datelor
experimentale, Proiectarea lucrărilor ştiinţifice
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Competenţe specifice disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
La finalul cursului studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide despre etica în cercetare şi necesitatea ei în
cercetare, principiile eticii şi implementarea lor în cercetare. De asemenea trebuie să cunoască valorile pe
care se bazează un cercetător când realizează o cercetare ştiinţifică şi responsabilitatea încălcării normelor
etice.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
Bazat pe cunoaşterea codurilor eticii studenţii trebuie să aibă abilitatea de a realiza o conducere responsabilă
a cercetării, să realizeze, în mod responsabil prelucrarea, diseminarea rezultatelor. Studenţii trebuie să
manifeste integritate în comunicarea rezultatelor, ţinând cont de proprietatea intelectuală şi drepturile de autor.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea unor
metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Studenţii trebuie să fie capabili să realizeze un management corespunzător al cercetării, ţinând cont de
siguranţă şi riscuri într-un laborator de cercetare.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane –
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
La finalul cursului studenţii trebuie să manifeste o atitudine pozitivă şi responsabilă din punct de vedere etic în
ceea ce priveşte realizarea cercetării ştiinţifice, prelucrarea, comunicarea şi publicarea datelor obţinute.
Studenţii trebuie să înţeleagă şi să promoveze principiile etice referitoare la cercetarea ştiinţifică, să respecte
codurile eticii şi actele normative în vigoare referitoare la realizarea cercetărilor ştiinţifice şi să evite încălcarea
acestora. Studenţii trebuie să manifeste o atitudine corectă, pozitivă şi responsabilă în ceea ce priveşte
înţelegerea şi însuşirea perspectivelor etice asupra tratamentului şi statutului animalelor, a cercetările asupra
animalelor.

Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii sunt rugaţi să se conformeze orarului prestabilit, să sosească în sala de curs la timp şi să nu o părăsească
înaintea cadrului didactic.
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face verificări,
prin sondaje, ale prezenţei studenţilor la cursuri. Multe anunţuri se vor face la cursuri şi informarea greşită sau lipsa
ei nu pot fi invocate prin absenţa de la cursuri. În timpul cursurilor se vor distribui unele sarcini suplimentare. În plus,
cea mai mare parte a materialului cerut la examen va fi prezentat doar la cursuri.
Prin participarea la acest curs studentul consimte să accepte codul de conduită academică prezentat în Carta
Universitară. Codul interzice studenţilor copierea şi alte forme de înşelare în evaluare, plagiatul lucrărilor,
prezentarea de documente false, frauduloase şi falsificarea semnăturilor.
Studenţii sunt rugaţi să nu vorbească între ei în timpul prezentării cursului. Nu sunt admise nici conversaţiile purtate
chiar în şoaptă cu colegii de bancă deoarece pot deveni deranjante când sunt multiplicate de numărul mare al
studenţilor din sală. Studenţii care deranjează cursurile li se va solicita să părăsească sala, cu toate consecinţele
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atrase de o atare măsură.
Studenţii nu vor fi sunaţi şi nu vor purta discuţii utilizând telefoanele mobile în timpul cursurilor.
În timpul cursului se interzice consumul băuturilor alcoolice, fumatul, citirea ziarelor şi a altor materiale ce nu au
legătură cu cursul.

Tematica cursului

Denumire curs
1. Noţiuni introductive. Istoricul şi scopul eticii în cercetare. Principiile eticii în cercetare. Valori,
standarde şi practici. Diferenţe culturale în etica cercetării. Implementarea eticii în cercetare.
Codurile etice.
2.
Despre cercetători şi aspectele sociale ale cercetării. Necesitatea eticii în cercetare. Sfătuitor
şi mentor.
3.
Tehnica experimentală şi prelucrarea datelor. Conducerea responsabilă a cercetării. Principii
ale prelucrării datelor. Principalele probleme ale integrităţii datelor.
4.
Valori în cercetarea ştiinţifică. Competenţă. Onestitate. Obiectivitate. Greşeli şi neglijenţă.
Conflictul de interese. Managementul necorespunzător al cercetării. Responsabilitatea
încălcării normelor etice.
5.
Siguranţa şi riscuri. Siguranţa în laboratorul de cercetare. Tipuri şi nivele de securitate.
6.
Diseminarea rezultatelor. Publicare şi transparenţă. Comunicarea rezultatelor cercetării.
Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor.
7.
Etica cercetărilor în domeniul biotehnologic. Bioetica cercetărilor pe animale. Comitetele de
bioetică. Bioterorism şi biosecuritate. Legislaţia în domeniul bioeticii.

Tematica seminar, activităţi de semnare , proiect

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs personal sau
prin e-mail la mdragomirescu@animalsci-tm.ro

Denumire activitate
1. Studiu de caz 1 – Biocombustibili - implicaţii socio-umane, etice, economice şi climatice
2.
Studiu de caz 2 – Activitatea umană şi mediul înconjurător
3.
Studiu de caz 3 – Influenţa exercitată de autoritate
4.
Studiu de caz 4 – Selecţia datelor
5.
Studiu de caz 5 – Identificarea individului pe baza amprentei genetice
6.
Studiu de caz 6 – Comercialismul şi cercetarea ştiinţifică
7.
Studiu de caz 7 – Sponsorizarea de către industrie a cercetării academice
8.
Studiu de caz 8 – Proprietatea asupra datelor experimentale
9.
Studiu de caz 9 – “Fabricarea” datelor experimentale
10.
Studiu de caz 10 – Reutilizarea datelor experimentale
11.
Studiu de caz 11 – Drepturi de autor asupra datelor
12.
Studiu de caz 12 - Descoperirea unei erori în prezentarea datelor
13.
Studiu de caz 13 – Coautor la un articol cotat valoros sau primautor la un articol mai puţin
valoros?
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14.

Studiu de caz 14 – Utilizarea animalelor în cercetare şi siguranţa în laboratoarele de
cercetare

2

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
1.
Committee on Science, Engineering, and Public Policy, National Academy of Sciences, National Academy
of Engineering, Institute of Medicine, On Being a Scientist, Responsible conduct in research, National
Academy Press Washington, D.C., 1995
2.
Judy E. Stern, Deni Elliott, The Ethics of Scientific Research, University Press of New England, Hanover,
1997
3.
Muriel J. Bebeau, Kenneth D. Pimple, Karen M. T. Muskavitch, Sandra L. Borden, David H. Smith, Moral
Reasoning in Scientific Research, Indiana University, 1995
4.
Monica Dragomirescu, Tehnică experimentală şi bioetică, Eurobit Timişoara, 2009
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Denumirea disciplinei
SISTEME DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN FERMELE BIOLOGICE
Anul de studiu
I
Semestrul
2
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare finală
E
(E / V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob
Numărul de credite
6
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, C- S
Codul disciplinei
DOB –
Complementară
S.6.
Total ore din planul de
42
Total ore de
350
Total ore pe semestru
392
învăţământ
studiu individual
Titularul disciplinei
Prof. dr. Drinceanu Dan, Prof. dr. Acatincăi Stelian, Prof. dr. Bura Marian, Prof.
dr. Grozea Adrian, Prof. dr. Lixandru Benoni
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x
Catedra
2 h curs pe săptămână
Şcoala
Zootehnie
Total
C**
S
L
P
doctorală
42
28
0
14
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Agricultura biologica, legislatie, zootehnie biologica, sisteme biologice de crestere a animalelor

Facultatea

Facultatea de Zootehnie şi
Biotehnologii
-

Obiectivele Cursului:
Cursul SISTEME DE CREŞTERE A ANIMALELOR ÎN FERMELE BIOLOGICE se adresează studenţilor
doctoranzi de la Scoala Doctorala de Zootehnie. Obiectivele cursului sunt de aprofundare a cunoştiinţelor
teoretice şi practice în vederea dezvoltării nişei de zootehnie ecologică în sistemul de agricultură convenţională.
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Tehnologiile conventionale de crestere a animalelor,
Informatica

Recomandate:
Producerea si conservarea furajelor,
Zooigiena si bunastarea animalelor

Competenţe

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
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- Aplicarea principiilor fundamentale ale agriculturii biologice.
- Instituirea reglementărilor şi a condiţiilor tehnologice în creşterea animalelor în sistem biologic.
- Evaluarea caracteristicilor nutriţionale ale alimentelor obţinute în fermele ecologice şi cunoaşterea
mecanismelor de certificare şi control ale acestora.
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- Sa initieze si sa conduca cercetari in domeniul zootehniei ecologice.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei).
Sa conduca/indrume din punct de vedere stiintific si practic ferme biologice. De asemenea, doctoranzii
trebuie să fie capabili să prezinte coerent informatii din domeniul Bio sub forma unor prezentări asistate de
calculator (de exemplu în Power Point).
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluare activităţilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Doctoranzii trebuie să fie capabili să efectueze experimente si sa redacteze (de preferinţă în limba engleză)
un articol primar după un model dat. Doctoranzii trebuie să fie capabili sa identifice si sa utilizeze metode,
tehnici si sisteme de crestere a animalelor in conditii biologice.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane –
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Studenţii doctoranzi trebuie să înţeleagă şi să promoveze un spirit ştiinţific bazat pe cunoaştere, observare,
înţelegere, deducţie şi analiză. Studenţii doctoranzi trebuie să înţeleagă şi să respecte codul de etică şi
echitate adoptat de comunitatea ştiinţifică internaţională şi să evite încălcarea, sau încercările de încălcare
ale acestuia. Studenţii doctoranzi vor fi încurajaţi să îşi dezvolte şi valorifice optim şi reactiv propriul potenţial
în activităţile ştiinţifice prin participarea la activităţile de cercetare ale grupului în care îşi realizează
activităţile de cercetare, prin trimiterea lor la manifestări ştiinţifice si stagii de perfectionare în străinătate. În
acest scop, studenţii doctoranzi vor fi antrenaţi să lucreze în grup, să îşi dezvolte relaţii de parteneriat cu
colegii şi să poarte responsabilitatea unor sarcini, cum ar fi să reprezinte grupul la manifestări ştiinţifice.
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (Power Point) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face
verificări, prin sondaje, ale prezenţei studenţilor doctoranzi la cursuri. În timpul cursurilor se vor distribui unele
sarcini suplimentare. În plus, cea mai mare parte a materialului cerut la examen va fi prezentat doar la cursuri.
Prin participarea la acest curs studentul consimte să accepte codul de conduită academică prezentat în Carta
Universitară. Regulamentele interne interzic studenţilor copierea şi alte forme de înşelare în evaluare, plagiatul
lucrărilor, prezentarea de documente false, frauduloase şi falsificarea semnăturilor.
Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii doctoranzi pot pune întrebări (şi chiar sunt încurajaţi să o facă) legate de informaţii prezentate la curs
personal sau prin e-mail la titularii de curs.
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Tematica cursului

Denumire curs
Cap I. - Istoricul şi evoluţia agriculturii biologice. Definiri şi delimitări conceptuale.
Obiectivele şi principiile agriculturi ecologice. Avantajele şi dezavantajele agriculturii
ecologice. Protecţia agroecositemelor. Locul şi rolul animalelor domestice în cadrul
agriculturii biologice. Situaţia actuală şi perspectivele agriculturii biologice în România.
Cap II. - Producerea furajelor şi alimentaţia animalelor în fermele biologice. Producerea
şi conservarea nutreţurilor ecologice. Evaluarea cerinţelor de hrană la diferitele specii şi
categorii de animale crescute în sistem ecologic. Specificul hrănirii diferitelor specii şi
categorii de animale crescute în sistem biologic.
Cap III. – Sisteme de creştere a animalelor in ferme ecologice.
Sisteme şi tehnologii de producţie biologică pentru lapte şi carne. Creşterea bovinelor în
sistem biologic. Creşterea ovinelor şi caprinelor în sistem biologic. Creşterea suinelor în
sistem biologic. Creşterea păsărilor în sistem biologic. Sisteme de creştere biologică a
iepurilor.
Cap IV. – Acvacultura ecologică. Principii ale acvaculturi ecologice. Tehnologii de
creştere a peştilor în heleșteie, in condiţiile unei acvaculturi ecologice. Sisteme de
producţie integrată în acvacultură, pentru obţinerea produselor ecologice.
Cap V. – Alimente ecologice. Caracteristicile nutriţionale ale alimentelor ecologice.
Mecanismele de certificare şi control ale alimentelor ecologice. Laptele şi produsele
lactate; carnea şi produsele din carne; ouăle; mierea biologică

Tematica seminar, activităţi

Investeşte în oameni!
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Denumire activitate
Stabilirea indicatorilor chimici şi biologici de evaluare a caracteristicilor nutriţionale ale
nutreţurilor produse în sistem ecologic.
Analiza sistemelor de creştere a animalelor poligastrice in ferme biologice.
Analiza sistemelor de creştere a animalelor monogastrice in ferme biologice.
Monitorizarea şi controlul parametrilor fizico-chimici şi biologici ai apei precum şi a
factorilor tehnologici, în acvacultura ecologică.
Stabilirea indicatorilor chimici şi biologici de evaluare a caracteristicilor nutriţionale ale
alimentelor ecologice.

ore
4

4

10

4
6

2
2
3
3

Bibliografie selectivă
Bibliografie pentru Curs / Seminar / Probleme
Lixandru B. (2003) – Ecologie Generală, Ed. Eurobit Timişoara,
Toncea I. (2002) - Ghid practic de agricultură ecologică. Ed. Academic Pres, Cluj-Napoca,
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Denumirea disciplinei
FIZIOLOGIA CREŞTERII ŞI A PRODUCŢIILOR ANIMALIERE
Anul de studiu
I
Semestrul
1
Ciclul
III
Limba susţinere curs / examinare (Româna / Engleză)
R
Tipul de evaluare fin ală (E / E
V / C)
Regimul disciplinei (Ob – obligatorie, Op – opţională, F –
Ob
Numărul de credite
6
facultativă)
Tipul Disciplinei (F – fundamentală, S – de Specialitate, C- S
Codul disciplinei
DOB – S.1.
Complementară
Total ore din planul de învăţământ
42
Total ore
350
Total ore pe semestru
392
de studiu
individual
Titularul disciplinei
Prof. Dr. Nicolae PĂCALĂ; Prof.dr. Dan DRINCEANU, Prof.dr. Stelian
ACATINCĂI
*Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestr
Zoorehnie şi
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
Facultatea
Biotehnologii
învăţământ
(Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de 14 săpt. x 2 h
Catedra
Biotehnologii
curs pe săptămână
Şcoala
Zootehnie
Total
C**
S
L
P
doctorală
42
28
14
0
0
**C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Cuvinte cheie (nu mai mult de 10)
Ciclu estral, foliculogeneză, microbionţi digestivi, lactogeneză, formarea oului, procese digestive-enzimatice
Obiectivele Cursului:
Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul fiziologiei reproducerii animalelor, a proceselor de
creştere şi a producţiilor animaliere;
Discipline anterioare cerute:
Obligatorii:
Fiziologie animală, Reproducerea animalelor, Nutriţie şi
alimentaţie

Recomandate:

Genetică, Producţiile animalelor

Competenţe specifice

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
1. Competenţe cognitive
- Cunoaşterea conceptelor, metodelor de cercetare, a controverselor şi a noilor ipoteze cu privire la
fiziologia procesului de creştere şi a producţiilor animaliere;
- Cunoaşterea particularităţilor funcţiei de reproducere şi a comportamentului sexual la femelele şi masculii
speciilor de interes zootehnic;
2. Competenţe profesionale (de specialitate)
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- Aplicarea de principii, teorii şi metode avansate de cunoaştere, abordări interdisciplinare pentru
rezolvarea unor probleme specifice;
- Evaluarea critic-constructivă a proiectelor şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniul producţiilor
animaliere;
- Depistarea femelelor în călduri pe baza semnelor clinice;
- Stabilirea momentului optim pentru montă sau însămânţare artificială;
- Competenţe de stabilire a indicatorilor chimici şi biologici în dirijarea proceselor digestive la diferite specii
şi categorii de animale
Metoda de predare a cursului
Prezentări orale asistate de calculator (PowerPoint) şi discuţii pe marginea aspectelor prezentate.
Prezenţa şi pregătirea pentru cursuri
Studenţii sunt rugaţi să se conformeze orarului prestabilit, să sosească în sala de curs la timp.
Prezenţa la cursuri este necesară pentru buna desfăşurare a întregii activităţi educaţionale şi se vor face
verificări, prin sondaje, ale prezenţei studenţilor la cursuri. În timpul cursurilor se vor distribui unele sarcini
suplimentare. În plus, cea mai mare parte a materialului cerut la examen va fi prezentat doar la cursuri.

Tematica cursului

Asistenţă în pregătirea examenelor
Studenţii pot pune întrebări legate de informaţii prezentate la curs personal sau prin e-mail la
nicolae_pacala@yahoo.com
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Denumire curs
Fiziologia ciclului estral. 1.1. Caracteristicile generale ale ciclului estral. 1.2. Variaţiile
nivelelor hormonale în timpul ciclului estral. 1.3. Fazele şi stadiile ciclului estral. 1.4.
Determinismul duratei ciclului estral. 1.5. Modificările morfofiziologice ale căilor genitale în
timpul fazelor ciclului estral. 1.6. Modificările morfofiziologice ale ovarelor în timpul ciclului
estral. 1.7. Foliculogeneza şi ovogeneza. 1.8. Dezvoltarea foliculară terminală, mecanisme
fiziologice şi reglări endocrine. 1.9. Ovulaţia, controlul endocrin al ovulaţiei. 1.10. Reglarea
neuro-endocrină a ciclului estral. 1.11. Particularităţile ciclului estral la principalele specii
domestice.
Manifestarea funcţiei de reproducere la femele. 2.1. Pubertatea. 2.1.1. Mecanismele
fiziologice ale iniţierii pubertăţii. 2.1.2. Factorii de influenţă ai vârstei debutului pubertăţii.
2.1.3. Anomalii ale pubertăţii. 2.2. Comportamentul sexual. 2.2.1. Etologia
comportamentului sexual. 2.2.2. Mecanismele centrale şi periferice de control ale
comportamentului sexual. 2.2.3. Derularea comportamentului sexual. 2.2.4. Factorii care
influenţează comportamentul sexual. 2.2.5. Efectele interacţiunilor sociale asupra
comportamentului sexual.

ore

5
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Tematica lucr[ri practice

Fiziologia nutriţiei. 3.1. Dirijarea proceselor digestiv-enzimatice în diferitele forme ale
producţiei animaliere: lapte, carne, ouă şi alte producţii.
3.2. Dirijarea microbiotei digestive pentru menţinerea stării de sănătate a monogastricelor:
suine, păsări.
3.3. Dirijarea microbiotei ruminale pentru favorizarea unei forme a producţiei la
rumegătoare: lapte, carne.
Producţia de carne. 4.1. Fiziologia procesului de creştere şi dezvoltare. 4.1.1. Creşterea
şi dezvoltarea în perioada prenatală; 4.1.2. Creşterea şi dezvoltarea în perioada postnatală;
4.1.3. Factorii care influenţează procesul de creştere la animale; 4.1.4. Particularităţile
procesului de creştere la diferitele specii de animale.
4.2. Producţia de lapte. 4.2.1. Mamogeneza, lactogeneza şi galactopoieza; 4.2.2. Sinteza
diferitelor componente chimice majore din lapte; 4.2.3. Factorii implicaţi în determinarea
cantitativă şi calitativă a laptelui.
4. 3. Producţia de ouă. 4.3.1. Funcţiile oviductului şi formarea oului; 4.3.2. Factorii care
influenţează producţia cantitativă şi calitativă de ouă.
4. 4. Producţia de blănuri şi lână. 4.4.1. Speciile de animale producătoare de blănuri;
4.4.2. Caracterele structurale ale blănurilor; 4.4.3. Structura morfofiziologică a blănurilor
(pielii şi părului); 4.4.4. Pigmentaţia firelor de păr, 4.4.5. Compoziţia chimică a blănurilor;
4.4.6. Evoluţia învelişului pilos; 4.4.7. Însuşirile calitative ale învelişului
Denumire activitate
Semnele clinice ale manifestării estrului la femelele speciilor de interes zootehnic.
Procedee de depistare a femelelor în călduri.
Indicatori chimici şi biologici de evaluare a proceselor digestive la diferite specii de animale.
Indicatori chimici şi biologici de evaluare a activităţii microbiotei la monogastrice şi
poligastrice.
Metode de apreciere a procesului de creştere.
Metode de apreciere a însuşirilor morfofiziologice ale ugerului pentru mulsul mecanic.
Aprecierea calităţii blănurilor
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Păcală, N. (2000) - Biologia reproducerii animalelor. Edit. Mirton, Timişoara.
Drinceanu, D. (2000) – Biotehnologii în alimentaţia animalelor. Edit. Eurobit Timişoara.
Acatincăi, S. (2004) - Producţiile bovinelor, Ediţia a II-a. Ed. Eurobit Timişoara
Bura, M. (1997) – Creşterea şi valorificarea nutriilor. Vol. 1. Morfofiziologie, întreţinere, nutriţie, ameliorare,
valorificare, patologie. Ed.. Mirton, Timişoara
xxx - Journal of Reproduction and Fertility.
xxx – Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
xxx – Animal Feed Science and Technology
xxx - Productions animales
xxx – Journal of Reproduction and Development
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