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Denumirea cursului: Genetica microorganismelor și 
inginerie genetică 
Codul cursului în planul de studii: S.03.O.0.18 

Nivelul calificării ISCED: 6 
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Specialitatea : 421.2 Biologie moleculară  

Catedra responsabilă de curs: Biologie 
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Total ore Număr de ore pe tipuri de activități 
Forma de 
evaluare 

Număr de 
credite Total Contact 

direct 
Studiu 

individual Curs Seminar Laborator 

150 60 90 30 30 - E 5 

Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Microorganismele reprezintă surse efective de aminoacizi, vitamine, enzime etc. Cunoaşterea 

particularităţilor structurii şi funcţiei genomului procariot permite obţinerea dirijată a tulpinilor performante în 
biosinteza acestor substanţe. Cursul special “Genetica şi elemente de inginerie bacteriană” are ca obiectiv 
studierea structurii şi funcţiei cromozomului bacterian şi a elementelor genetice extracromozomale: plasmidele, 
secvenţele de inserţie, transpozonii şi bacteriofagii, precum şi utilizarea lor în tehnologiile ingineriei genetice 
bacteriene. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
C.P. (competențe specifice) 
C.P.1. Cunoașterea organizării genetice a microorganismelor, schimbul materialului genetic la microorganisme. 
C.P.2. Cunoașterea ereditatății microorganismelor procariote şi ereditatea la microorganismele eucariote. 
C.P.3 Definirea particularităţilor eredităţii la bacterii, structura şi funcţiile plasmidelor, episomii. 
C.P.4 Identificarea variabilității microorganismelor, tipurile de variabilitate la microorganisme,  semnificaţia 
variabilităţii la microorganisme. 
C.T. (competențe generale)  
C.T.1 Evaluarea realizărilor şi perspectivelor ingineriei genice. 
C.T.2 Cercetarea particularităţilor eredităţii microorganismele procariote. 
C.T.3 Optimizarea bazelor tehnico-materiale ale ingineriei genice. 
C.T.4 Optimizarea metodelor selecţiei microorganismelor. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 
1.  Să cunoască ereditatea microorganismelor procariote şi ereditatea la microorganismele eucariote. 
2. Să definească particularităţuile eredităţii la bacterii, structura şi funcţiile plasmidelor, episomii. 
3. Să identifice mutaţiile bacteriene, bazele moleculare ale mutaţiilor bacteriene, tipurile de mutaţii şi 

semnificaţia lor.  
4. Să stabilească particularităţile eredităţii la bacterii, structura şi funcţiile plasmidelor şi a episomilor. 
5. Să utilizeze mutaţiile bacteriene în scopul obţinerii tulpinilor eficiente din punct de vedere biotehnologic. 
6. Să cerceteze particularităţile eredităţii microorganismele procariote. 
7. Să optimizeze metodele selecţiei microorganismelor. 

Condiții pre-rechizit:  

Teme de bază: 1. Genetica microorganismelor. Obiectul de studiu. Direcţiile şi obiectivele. Microorganismele ca 
obiecte prioritare de studiu a geneticii. 
2. Genomul viral şi genomul procariot. 
3. Nucleoidul. Structura fizică, chimică, genetică 
4. Replicarea nucleoidului bacterian. 
5. Plasmidele. Structura fizică şi chimică. Structura genetică şi funcţiile plasmidelor. Clasificarea plasmidelor.  
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6.  Replicarea şi segregarea plasmidelor. Schimbul de plasmide între bacterii. 
8. Elemente genetice transpozabile ale bacteriilor. 
9. Secvenţe de inserţie (SI). Transpozonii (T). 
10. Fagul Mu. Caracteristici. Evoluţia lizogenă 
11. Recombinarea la bacterii. 
12. Utilizarea elementelor genetice accesorii în ingineria genică. 

Strategii de predare-învăţare: 
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: 
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul evaluării finale, 40 %  
din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 
evaluări); 20% din notă  constituie rezultatul  evaluării calităţii lucrului individual al studentului pe parcursul 
semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, activitatea la seminare etc. 
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