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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
   Cursul de lecţii de Biotehnologii industriale își propune să pună în evidență proprietățile și modalitățile de 
valorificare a conceptelor de baza din domeniul biotehnologiilor: procese şi produse biotehnologice, rolul 
microorganismelor în procesele de biosinteză, utilizarea culturilor de microorganisme, obţinerea preparatelor 
enzimatice microbiene, ș.a.  Cursul cuprinde informative privind modalitățile de obținere a medicamentelor, 
cunoașterea tehnicilor de manipulare a ADN-ului, aspecte legate de biocompbustibili și de ecologia microbiană. 
Cursul îşi propune familiarizarea studenților cu principalele cunoştințe teoretice şi practice cu privire la 
Biotehnologie, ramură ştiințifică modernă care utilizează variatele forme de viață, naturale sau create prin 
proceduri biotehnologice, în serviciul societății umane.Definirea sferelor de activitate ale biotehnologiei generale: 
sănătate, industria de producere a unor preparate chimico-farmaceutice şi cosmetice, în industria alimentară, în 
agroindustrii, agricultură, ecologie, în industria de petrochimie şi în biohidrometalurgie, dezvoltarea de 
biomateriale şi de biopreparate şi, nu în ultimul rând, în genetică şi ameliorarea modernă, respectiv în ingineria 
celulară şi moleculară, în ingineria genetică şi genică. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  
- sinteza analitică a cunoştinţelor din domeniul științe ale mediului și identificarea conexiunilor 
interdisciplinare; 
- analiza critică a informației din literatura ştiinţifică de specialitate; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniu în soluționarea problemelor cu importanță aplicativă; 
- formularea obiectivelor de cercetareși elaborarea unui plan de realizare a acestora;  
- argumentarea actualității investigațiilor propuse şi interpretarea  rezultatelor cercetărilor proprii; 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor din domeniul profesional; 
- elaborarea și aplicarea unor strategii de muncă care ar permite eficientizarea şi sporirea gradului de 
responsabilitate în realizarea activităților din domeniu. 
Competențe specifice: 
-   cunoașterea și aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane din domeniul 
științe ale mediului și al bioeconomiei și economiei ecologice; 
-  analiza informaţiilor din domeniul bioeconomiei și economiei ecologice la nivel regional, continental sau 
global  pentru utilizarea lor în cadrul programelor naţionale de dezvoltare; 
-   aplicarea teoriilor, metodelor şi modelelor contemporane din domeniul bioeconomiei și economiei ecologice; 
-  selectarea și utilizarea metodelor adecvate de realizare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul bioeconomiei și 
economiei ecologice; 
-  soluționarea problemelor de cercetare privind procesele şi fenomenele din domeniul științe ale mediului și ale 
bioeconomiei prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale adecvate; 
-   stabilirea priorităţilor studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;  
-   adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile din domeniul bioeconomiei și economiei 
ecologice; 
-   mediatizarea și influenţarea opiniei publice în vederea obţinerii rezultatului ştiinţific scontat; 
-   iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanță teoretică-fundamentală 
și aplicativă, demonstrând un înalt grad de autonomie. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să aplice principiile proceselor industriale în care sunt implicate organisme de interes biotehnologic;  
- să cunoască mecanismul de creştere a microorganismelor industriale în culturi închise şi în culturi 

continue;  
- să posede cunoștințe despre mecanismul diverselor tipuri de fermentaţie;  



- să cunoască tipurile de bioreactoare pentru cultivarea la scară industrială a microorganismelor de 
interes;  

- să cunoască principiile tehnologice de fabricare a berii, vinului, alcoolului rafinat, oţetului, 
drojdiilor, produselor lactate fermentate, aminoacizilor, antibioticelor, vitaminelor;  

- să cunoască biotehnologia epurării microbiene a apelor reziduale şi producerii de biogaz;  
- să posede cunoștințe cu referință la aspectele de biologie moleculară relevante pentru biotehnologii, 

asigurarea şi prezervarea fondului genetic al microorganismelor industrial. 
Condiții prerechizit: audierea cursurilor Management de mediu, Schimbări climatice, Elaborarea și 
administrarea proiectelor, Securitatea proprietății intelectuale. 
Teme de bază: Introducere în biotehnologii industriale. Istoria dezvoltării și perspectivele biotehnologiei. 
Direcțiile de studiu ale biotehnologiei industriale. Principalele procese biotehnologice. Obiectele de studiu ale 
biotehnologiei industriale. Principii de baza ale proceselor biotehnologice. Energia și biotehnologia. 
Biotehnologia în industria alimentară. Procese chimice și tehnologice în biotehnologie. Genetica și biotehnologia 
Biotehnologii agricole. Aplicarea biotehnologiei în medicină. Tehnologia chimică și biotehnologia. Mediul 
ambiant și biotehnologia 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, 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 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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