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Cursul Chimia supramoleculară, are ca scop familiarizarea studenţilor cu elementele de bază ale 
chimiei supramoleculare, istoria formării sale ca disciplină independentă, conceptele fundamentale şi 
legătura aceastei discipline cu chimia organică, chimia fizică, biochimie şi stiinta materialelor. Vor fi 
descrise obiectele de studiu şi principalele obiective ale chimiei supramoleculare,  chimia în curs de 
dezvoltare „gazdă-oaspete” şi principiile sale fundamentele, tipurile de complecşi supramoleculari 
precum şi modalităţile de utilizare a acestora în practică. 

Prezentarea cursului se realizează prin expunerea orală a informaţiilor din suportul scris al 
cursului, apelând şi la ajutorul unor mijloace tehnice (proiector, tablă). Lucrările practice constau în 
aplicarea cunoştinţelor acumulate la rezolvarea problemelor, explicarea proceselor şi fenomenelor 
predate la curs, identificarea claselor de compuşi supramoleculari (compuşi de tip gazdă-oaspete, eteri-
coroană, criptanzi, calixarene, ciclodextrine etc.) pe baza proprietăţilor ale acestora. 
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
Competenţe transversale:  
– aprofundarea, analiza şi sinteza cunoştinţelor din domeniul chimiei; 
– analiza critică a literaturii ştiinţifice; 
– aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniul chimiei în rezolvarea sarcinilor ştiinţifice practice; 
– definirea unui subiect de cercetare din domeniul chimiei materialelor noi şi elaborarea unui plan de 
realizare a obiectivelor propuse; 
– argumentarea scopurilor, obiectivelor şi rezultatelor cercetărilor proprii; 
– planificarea consecutivităţii cercetărilor teoretice şi practice proprii in dependenţă de obiectivele propuse; 
– rezolvarea problemelor de cercetare prin identificarea şi folosirea tehnologiilor informaţionale; 
– organizarea şi realizarea activităţii in grup in scopul derulării activităţii ştiinţifice de cercetare a 
proprietăţilor fizico-chimice a compuşilor chimici; 
– aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere 
personală. 
Competenţe specifice:   
– aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane ale chimiei; 
– operarea cu noţiunile de structură şi proprietăţi ale compuşilor chimici; 
– evidenţierea posibilităţilor de sinteză a compuşilor chimici de interes, reieșind  din cunoștințele 
privind corelaţia structură – proprietăţi chimice; 
– identificarea avantajelor şi dezavantajelor  metodelor aplicate pentru sinteza, determinarea 
compoziţiei, structurii şi a proprietăţilor fizico-chimice ale compuşilor chimici; 
– implementarea unor metode noi de sinteză şi analiză a diferitor clase de compuşi; 
– obţinerea rezultatelor scontate în contextul utilizării raţionale şi optime a reagenţilor chimici şi 
utilajului specific; 
– iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanţă teoretică-
fundamentală şi aplicativă; 
– identificare posibilităţilor de utilizare a metodelor specifice chimiei şi nespecifice, din alte domenii 
ştiinţifice în realizarea proiectelor de cercetare. 
Finalităţi de studii ale cursului: 



• La nivel de aplicare studenţii vor: 
- executa sinteza compuşilor supramoleculari în condiţii de securitate şi organiza coerent activităţile, 
- clasifica şi identifica metodele de analiză calitative, 
- rezolva probleme, 
- selecta şi pregăti reactivi, ustensile de laborator şi aparatura pentru determinări calitative, 
- manipula instalaţii de laborator şi aparate de măsură, 
- identifica probleme şi elabora scenarii posibile de soluţionare,  
- interpreta şi prezenta rezultatele experimentale obţinute, 
- prelucra statistic datele experimentale. 
• La nivel de integrare studenţii vor:  
- expune punctul de vedere şi argumenta poziţia proprie,  
- aplica limbajul de specialitate în formularea răspunsurilor la întrebări,  
- dezvolta abilităţi sociale de interacţiune cu ceilalţi, 
- selecta şi aplica cunoştinţele acumulate în soluţionarea problemelor,  
- planifica etapele sintezei şi studiului compuşilor supramoleculari şi identifica factorii de decizie,  
- analiza metodele aplicate şi rezultatele obţinute, 
- formula scopuri specifice şi strategii de îndeplinire a acestora, 
- estima calitatea produselor analizate, 
- formula concluzii şi recomandări. 
Condiţii pre-rechizit: Pentru studierea cursului Chimia supramoleculară este necesară parcurgerea 
disciplinelor Chimie organică, Chimie fizică şi Chimie coordinativă. 
Teme de bază: Noținuni generale. Interacţiuni supramoleculare și recunoaştere moleculară. Chimie 
coordinativă supramoleculară.  Autoasamblare. Oligomeri coordinativi. Helicaţi. Polimeri coordinativi, 
reţele metal-organice. Compuşi de tip gazdă-oaspete. Receptori şi substraturi. Molecule gazdă cu legare 
de cationi: polieteri, eteri-coroană, criptanzi. Substraturi anionice şi neutre. Clase de receptori cu 
cavitate preorganizată: calixarene, ciclodextrine. Ingineria cristalelor. Polimorfism, co-cristale. 
Porfirine, enzime şi coenzime, ADN. 
Strategii de predare-învăţare: Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, lucrări de laborator, 
lucrări individuale, platforma MOODLE, proiecte, consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, 
teze/proiecte etc. Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) şi calităţii 
lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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