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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul Biofizică reprezintă un compartiment fundamental destinat studierii mecanismelor fizice şi fizico-

chimice ale proceselor vitale pe care se bazează activitatea biologică la toate nivelurile de organizare a 

materiei vii, precum şi cercetarea efectului acţiunii factorilor fizici asupra mecanismelor proceselor vitale. 

Tendinţa de bază a biologiei constă în cercetarea celor mai profunde niveluri care alcătuiesc baza 

moleculară a organizării structurale ale fiinţelor vii. În cursul teoretic vor fi studiate mecanismele fizice ale 

proceselor biologice de bază, structura fizică a membranelor biologice, transportul membranar şi 

bioelectrogeneza, mecanismele transformării energiei în diferite procese biologice, mecanismele recepţiei. 

În cursul lucrărilor de laborator studenţii vor aprofunda cunoştinţele în domeniul dat şi se vor familiariza cu 

principiile metodelor contemporane predestinate studierii mecanismelor proceselor biologice. Acest curs 

are un rol important în formarea competenţelor specifice ale programului de formare profesională.  

  Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- demonstrarea cunoştinţelor fundamentale în domeniul fizicii şi subdomeniile acesteia; 

- aplicarea cunoştinţelor teoretice în efectuarea activităţilor aplicative; 

- colectarea, interpretarea şi analiza datelor relevante din domeniul fizicii; 

- automatizarea activităţii profesionale; 

- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în realizarea situaţiilor de problemă; 

- utilizarea eficientă a sistemelor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 

- prezentarea orală şi în scris a materialului ştiinţific şi argumentarea justificată a opinii proprii. 

Competenţe specifice:  

- utilizarea şi interpretarea teoriilor, noţiunilor şi metodelor de studiu în explicarea proceselor şi 

fenomenelor sociale şi naturale; 

- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei;  

- identificarea şi informarea privind direcţiile prioritare de cercetare în domeniul fizicii; 

- obţinerea, analiza şi interpretarea datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de 

specialitate;  

- cunoaşterea şi aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în formularea şi soluţionarea 

problemelor fizicii teoretice şi aplicative;  

- identificarea concepţiilor ştiinţifice de dezvoltare a cercetărilor ce ţin de procesele electronice în 

semiconductori; 

- elaborarea  dispozitivelor electronice, bazate pe fenomene de transport în câmpurile electrice şi 

magnetice; 

- utilizarea metodelor, instrumentelor, utilajului şi tehnologiilor moderne pentru activităţi de măsurare şi 

monitorizare a  caracteristicilor şi parametrilor dispozitivelor electronice; 

- identificarea domeniilor şi posibilităţilor de aplicare a cunoştinţelor obţinute în scopul îmbunătăţirii 

calităţii vieţii; 

- diseminarea cunoştinţelor şi informaţiei dobândite atât specialiştilor din domeniu, cât şi celor din alte 

domenii. 

Finalităţi de studii  

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să descrie particularităţile fundamentale a sistemului biologic; 

- să distingă mecanismele acţiunii factorilor fizici asupra organismului; 



- să utilizeze metodele fizice în experienţe biologice; 

- să clasifice natura factorilor fizici mediului  care influenţează asupra organismului;  

- să determine parametrii factorilor fizici care asigură acţiunea nocivă asupra funcţiilor vitale a 

organismului;  

- să coordoneze metodele biofizice cu metodele de cercetare chimice; 

- să estimeze rolul factorilor fizici în activitatea normală a organismului şi la patologie; 

- să compare principii de organizare a membranelor biologice la diferite organisme; 

- să argumenteze corelaţia dintre structura fizică a organului şi starea lui funcţională. 

- să aprecieze importanţa structurii fizice ale polimerilor biologici pentru efectuarea funcţiilor vitale; 

- să aprecieze importanţa biofizicii pentru studierea manifestărilor activităţii vitale a organismului. 

Condiţii pre-rechizit pentru studierea cursului este necesară parcurgerea disciplinelor Chimie anorganică, 

Fizica moleculară şi termodinamica şi Mecanica clasică. 

Teme de bază: Introducere în biofizică. Obiectul şi problemele biofizicii. Teoria sistemelor. 

Caracteristicile generale ale sistemelor biologice. Compoziţia fizică şi organizaţia materiei vii. Proprietăţi 

fizice ale apei. Termodinamica biologică. Particularităţile aplicării principiilor termodinamicei pentru 

sistemele biologice. Cinetica proceselor biologice. Legităţile dinamicii proceselor biologice. 

Particularităţile structurii fizice lipidelor şi proteinelor memrbanare. Memrbana biologică ca baza realizării 

mecanismelor proceselor vitale. Permeabilitatea membranelor biologice. Clasificarea mecanismelor de 

transport pasiv. Mecanismele de transport activ. Fenomene bioelectrice. Mecanismele formării potenţialului 

membranar. Mecanismele de formare a potenţialului de acţiune.   Bazele morfofuncţionale trasmiterii 

informaţiei în sistemul nervos. Noţiuni generale ale ciberneticii şi teoriei informaţiei. Mecanismele de 

reglare ale sistemelor biologice 

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%) şi calităţii 

lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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