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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Nanotehnologiile reprezintă ingineria la o scară foarte mică. Nanotehnologiile pot fi aplicate în numeroase 
domenii, cum ar fi medicina şi sănătatea, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, energia şi mediul înconjurător. 
Nanotehnologiile funcţionează la nanoscară - scara moleculelor individuale. 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 dezvoltarea practică a 
nanotehnologiilor, explicarea proceselor şi noţiunilor predate la curs, identificarea tehnologiilor de procesare a 
nanomaterialelor etc.) pe baza proprietăţilor analitice ale acestora. Lucrările de laborator au drept scop formarea 
abilităţilor de lucru în laboratoarele Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii; utilizarea aparatelor de 
laborator; selectarea şi pregătirea nanomaterialelor, ustensilelor de laborator şi aparaturii; planificare şi realizare a 
unei analize a nanomaterialelor etc. 
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale:  
- Utilizarea unor tehnici eficiente clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a informaţiei 

din domeniul biologiei în corelare cu informaţia din alte domenii; 
- Comunicarea logică, coerentă, ştiinţific-argumentată a informaţiei biologice referitor la mecanismele proceselor 

şi legităţile fenomenelor biologice în limba de stat şi alte limbi in diverse medii social-economice; 
- Aplicarea tehnologiilor informaţionale in cercetarea proceselor şi fenomenelor biologice; 
- Colaborarea eficientă, tolerantă, respectuoasă cu semenii in cadrul grupului/ echipei într-un context naţional şi 

internaţional; 
- Aplicarea cunoştinţelor teoretice din diferite domenii ale biologiei pentru soluţionarea eficientă şi creativă a 

unor situaţii ce ţin de sănătatea proprie şi de mediul ambiant, in dependenţă de necesităţile practice proprii, ale 
economiei naţionale, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii personale şi sociale; 

- Evaluarea riscurilor şi beneficiilor unor realizări ale biologiei moderne pentru existenţa organismelor vii, 
activitatea practică, pentru mediul înconjurător şi economia naţională. 

Competenţe specifice: 
- Utilizarea noţiunilor, principiilor, legităţilor biologice în explicarea proceselor  şi mecanismelor moleculare 

ale organismelor vii. 
- Dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi  analiză critică a informaţiei atât din domeniul Biologiei 

moleculare, cât şi din alte domenii  care  permit viitorului specialist să îşi asume responsabilităţi şi să se 
adapteze  operativ la modificările din societate. 

- Cunoaşterea şi aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluţionarea problemelor cu caracter 
interdisciplinar. 

- Identificarea şi informarea privind direcţiile prioritare de cercetare in domeniul biologiei moleculare. 
- Argumentarea importanţei  investigaţiilor la nivel molecular în vederea cercetării sistemelor biologice. 
- Obţinerea şi analiza datelor experimentale în scopul elucidării interdependenţelor structură-funcţie, cauză-

efect şi interpretării concepţiilor biologice. 
- Analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate. 
- Identificarea domeniilor şi posibilităţilor de aplicare a cunoştinţelor obţinute în scopul îmbunătăţirii calităţii 

vieţii. 
- Elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare in domeniul biologiei moleculare. 
Finalităţi de studii ale cursului: 
- estima rolul nanotehnologiilor asupra dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere; 
- stabili noi principii în procesul redimensionării proprietăţilor şi proceselor folosind posibilităţile 

nanotehnologiilor;  
- înţelege construcţia şi funcţionabilitatea metodelor de cercetare şi analiză la scară nanometrică; 
- stabili rolul nanotehnologiilor şi nanostructurilor în dezvoltarea nano-bio-electronicii, nanoingineriei şi în 



medicină; 
- utiliza modelele şi metodele de studiu ale nanotehnologiei în studiul  nanostructurilor şi nanomaterialelor; 
- distinge proprietăţile şi caracteristicile nanostructurilor şi nanomaterialelor cu caracteristicile materialelor 

clasice. 
- identifica obiectele nanometrice pentru a fi utilizate cu ajutorul  nanotehnologiilor, a formula noi probleme şi 

a propune soluţii originale; 
- evidenţia rolul proceselor biologice în tehnologii; 
- estima dezvoltarea ştiinţei nanomaterialelor şi nanotehnologiilor aferente; 
- evidenţia caracterul interdisciplinar şi rolul nanofizicii stării solide şi nanotehnologiilor în dezvoltarea altor 

domenii ştiinţifice; 
- utiliza metodele noi ale nanometrialelor în studiul şi analiza proprietăţilor chimice şi fizice; 
- distinge  metodele sau procedee tehnologice în analiza proceselor în nanomateriale; 
- proiecta şi dezvolta noi nanodispozitive bazate pe nanostructuri şi nanomateriale în domenii adiacente. 
Condiţii prerechizit: Pentru studierea cursului Nanotehnologii este necesară parcurgerea disciplinelor Chimie 
organică, Chimie anorganică, Fizica aplicată. 
Teme de bază: Obiectul nanotehnologiilor. Metode de analiză şi procesare. Proprietăţile nanomaterialelor. Metode 
experimentale în nanotehnologii şi nanofabricaţii. Biosenzori, componentele principale ale biosenzorilor, 
biosenzori electrochimici. Tehnici de depunere a nanomaterialelor. Litografia, fotolitografia ca metode de 
procesare a nanomaterialelor. Clasificarea metodelor litografice. Metode chimice de procesare a nanomaterialelor. 
Nanotehnologii în industria modernă. Nanoştiinţa şi nanochimia. Importanţa şi obiectivele principale ale 
nanotehnologiilor. 
Strategii de predare-învăţare: 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 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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