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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Enzimologia reprezintă un curs de sinteză a informației în domeniu care reflectă mecanismele reacţiilor 
enzimatice influenţa energiei de activare, a pH-ului, a temperaturei etc., procesele de bază  în organizarea 
moleculară şi funcţională a enzimelor, coenzimelor, ionilor metalelor. În cadrul lecţiilor teoretice şi practice 
studenţii învaţă să cerceteze teoretic şi practic influenţa enzimelor asupra reacţiilor biochimice, precum şi a 
factorilor de natură fizică şi chimică, esenţiali pentru desfăşurarea reacţiilor enzimatice. O atenţie deosebită se 
atrage parametrilor termodinamici. Activităţile individuale planificate includ descrierea şi analiza informaţiei 
privind specificul activităţii ureazelor în dependenţă de concentraţia substratului, temperatură, prezenţa 
concurenţilor şi inhibitorilor. Studenţii vor fi stimulaţi spre o analiză profundă a diferitor aspecte, ce determină 
specificul acţiunii diferitor tipuri de enzime. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  
- analiza, sinteza, interpretarea critică a informaţiei din domeniul Biologiei moleculare și identificarea 
conexiunilor interdisciplinare; 
- identificarea problemelor ce ţin de implementarea biotehnologiilor contemporane și posibilitățile de 
soluţionare; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniul biologiei moleculare în rezolvarea problemelor cu importanță 
aplicativă pentru societate; 
- utilizarea metodelor tradiţionale şi moderne de cercetare în domeniul Biologiei moleculare; 
- argumentarea actualității investigațiilor propuse şi interpretarea  rezultatelor cercetărilor proprii; 
- realizarea proiectelor de cercetare prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale 
adecvate, în special a instrumentelor bioinformatice; 
organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor de cercetare  și elucidare a 
problemelor din domeniul profesional; 
Competențe specifice: 
- cunoașterea și aplicarea teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane ale biologiei moleculare; 
- identificarea subiectelor de cercetare importante pentru societate și elaborarea unui plan de realizare a 
acestora; 
- elaborarea sistemelor biologice - model pentru cercetare în anumite condiții de experimentare; 
- selectarea metodelor și tehnicilor de analiză adecvate obiectivelor de cercetare  în domeniul biologiei 
moleculare cu evidențierea  avantajelor și dezavantajelor  acestora; 
- pronosticarea efectelor economice şi sociale ale realizărilor din domeniul biologiei moleculare;  
- utilizarea raţională a materialului biologic,  reagenţilor şi utilajului specific  pentru obţinerea rezultatelor. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 

− să definească obiectivele şi direcţiile de cercetare din domeniul enzimologiei; 
− să înţeleagă eficienţa analizei enzimatice în diferite domenii ale ştiinţei şi practicii; 
− să cunoască-particularităţile fizico-chimice şi procedeele de analiză a enzimelor; 
− să definească metodele de cercetare  cineticii reacţiilor enzimatice. 
− să cunoască principiile metodelor de extragere şi purificare ale enzimelor,  
− să aplice metode de cercetare a reacţiilor enzimatice în dependenţă de temperatură pH etc.; 
− să determine parametrii cineticii reacţiilor enzimatice; 
− să realizeze cercetări de concurenţă şi inhibiţie a reacţiilor enzimatice; 
− să fie informaţi teoretic şi practic privind metodele de determinare a activităţii reacţiilor enzimatice. 
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Condiții pre-rechizit: audierea cursurilor Imunogenetica, Genetica moleculară, Elaborarea și administrarea 
proiectelor. 
Teme de bază:  Scurt istoric al dezvoltării enzimologiei. Proprietăţile generale ale enzimelor. Specificitatea de 
reacţie. Specificitatea de substrat. Nomenclatura si clasificarea enzimelor. Structura chimica a enzimelor. 
Aminoacizii, unităţi structurale de baza ale tuturor proteinelor. Organizarea structurala a enzimelor. Structura 
primară, secundară, terţiară şi cvaternară a enzimelor. Centrul activ al enzimelor. Activatori, inhibitori, tipuri de 
inhibiţie, rolul biologic al inhibiţiei. Reglarea activităţii enzimelor. Organizarea intracelulară a enzimelor. Controlu  
genetic al sintezei enzimelor. Inducţia biosintezei enzimelor. Represia biosintezei enzimelor. Mecanismul reglării 
biosintezei enzimelor. Reglarea activităţii enzimelor. Conversia zimogeneor în enzime active. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, 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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