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Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi Forma de 
evaluare 

Număr de 
credite 

total contact direct studiu 
individual curs seminar laborator 

120 60 60 30 30 - E 4 
Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Biologie aplicată prezintă studenţilor principiile de utilizare a biosistemelor celule microbiene, 
vegetale sau animale, părţi ale acestora sau analogi moleculari – în bioindustrie. Cursul se bazează pe noțiuni de 
biochimie, microbiologie, fiziologie vegetală, genetică, ecologie etc. În cadrul lecţiilor teoretice şi seminarelor 
studenţii vor cunoaşte domeniile de implementare integrată a realizărilor ştiinţelor biologice şi inginereşti, vor 
analiza concepte fundamentale care stau la baza creării produselor biomedicale, bioalimentare, biocosmetice, 
combaterea biologică a poluării mediului, valorificarea surselor energetice prin biotehnologii etc.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  
Competenţe generale: 
- analiza, sinteza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific din domeniul chimiei; 
- utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională; 
- identificarea problemelor, formularea şi rezolvarea lor; 
- generarea ideilor noi şi soluţiilor creative în rezolvarea situaţiilor de problemă; 
- aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală. 
Competenţe specifice: 
- interpretarea şi utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi metodelor de studiu; 
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care permit viitorului 

specialist asumarea responsabilităţii şi adaptarea operativă la modificările din societate; 
- argumentarea importanţei investigaţiilor reieşind din direcţiile prioritare de cercetare; 
- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter interdisciplinar; 
- 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 explice procedeele de obţinere a substanţelor biologic active pe cale industrială; 
- să determine impactul produselor obţinute prin biosinteză asupra organismului uman; 
- să demonstreze avantajele obţinerii substanţelor biologic active prin metode biotehnologice moderne; 
- să argumenteze necesitatea aplicării practice a realizărilor ştiinţelor biologice; 
- să aprecieze rolul major al biotehnologiilor vegetale care privesc valorificarea celulelor şi ţesuturilor plantelor 

în micropropagare dar şi în variate ramuri de producţie.  
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului este necesară parcurgerea nivelului 3, conform ISCED – 
bacalaureat. 

Teme de bază: Produşii biotehnologiilor: metaboliţi primari şi metaboliţi secundari. Substanţe biologic active 
obţinute prin biotehnologii: antibiotice, hormoni,vitamine, toxine, vaccinuri, anticorpi, enzime. Organismele 
procariote (bacterii, actinomicete, cianobacterii) – producenţi industriali de substanţe biologic active. Levurile şi 
mucegaiurile – producenţi industriali de proteine, vitamine. Culturi de celule în suspensii. Obţinerea de produşi 
metabolici pentru medicină, farmacie, industria alimentară etc. 
Protoplaştii şi hibridarea somatică. Culturi de ţesuturi vegetale „in vitro”. Culturi de ţesuturi vegetale „in vitro”. 
Culturi de ţesuturi vegetale „in vitro”. 

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