
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Institu�ia de înv���mânt superior  Universitatea Politehnica Timi�oara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Facultatea de Chimie Industrial� �i Ingineria Mediului / Departamentul de 
Chimie Aplicat� �i Ingineria Compu�ilor Organici �i Naturali  

1.3 Catedra ▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie Chimic�/10.30.20.50  

1.5 Ciclul de studii  Licen��  
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea  Chimia �i Ingineria Subs�antelor Organice, Petrochimie �i 

Carbochimie/10.30.20.50.20/ Chimia �i ingineria substan�elor organice, 
petrochimie �i carbochimie   

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Produse de biosintez�  
2.2 Titularul activit��ilor de curs Prof.dr.ing. Francisc Peter  

2.3 Titularul activit��ilor aplicative5 Asist.dr.ing. Cristina Paul  
2.4 Anul de studiu6 IV  2.5 Semestrul VII  2.6 Tipul de evaluare  E  2.7 Regimul disciplinei op�ional�  

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Num�r de ore pe s�pt�mân� 4  , din care:    3.2 curs 2,5  3.3 seminar/laborator/ proiect/practic� 1,5  
3.4 Total ore din planul de înv���mânt 56  , din care:  3.5 curs 35  3.6 activit��i aplicative 21  

3.7 Distribu�ia fondului de timp pentru activit��i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul dup� manual, suport de curs, bibliografie �i noti�e 28  

Documentare suplimentar� în bibliotec�, pe platformele electronice de specialitate �i pe teren 12  

Preg�tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii �i eseuri 12  

Tutoriat    

Examin�ri 3  

Alte activit��i vizit� la întreprinderi  4  
Total ore activit��i individuale 59  

3.8 Total ore pe semestru7 115  
3.9 Num�rul de credite 5  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

                                                            
1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

4.1 de curriculum  Chimie organic�, Biochimie  
4.2 de competen�e  Competen�e de lucru în laborator biologic, competen�e minimale de utilizare a unui 

program de grafic� pe calculator  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desf��urare a cursului  Existen�a unui videoproiector în sala de curs  

5.2 de desf��urare a activit��ilor practice  Existen�a �i disponibilitatea unui spectrofotometru în UV‐VIS, a unui cromatograf de 
gaze �i a unui cromatograf de lichide  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competen�e 
profesionale8 

 Exploatarea proceselor �i instala�iilor cu aplicarea cuno�tin�elor din domeniul ingineriei chimice 
 Descrierea, analiza �i utilizarea notiunilor de structur� �i reactivitate în sinteza compu�ilor organici 
 Exploatarea echipamentelor �i metodelor de analiz� �i caracterizare specifice produselor chimice organice 

Competen�e 
transversale 

   

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Obiectul general al disciplinei este dezvoltarea competen�elor pentru în�elegerea �i utilizarea 

teoriilor care stau la baza biotehnologiilor, pentru a permite exploatarea proceselor �i 
instala�iilor din industria de biosintez� 

7.2 Obiectivele specifice 

  Utilizarea cuno�tintelor de baz� din domeniul chimiei, biochimiei �i ingineriei chimice pentru 
explicarea fenomenelor �i proceselor din industria de biosintez� 

 Definirea no�iunilor, conceptelor, teoriilor �i modelelor de baz� din domeniul chimiei si 
ingineriei chimice �i utilizarea lor adecvat� în comunicarea profesional� 

 Monitorizarea proceselor specifice tehnologiilor de biosintez�, identificarea punctelor critice �i 
rezolvarea problemelor în condi�ii de asisten�� calificat� 

 Analiza calificat� a elementelor structurale care definesc activitatea biologic� a produselor de 
biosintez�  

 Utilizarea metodelor de analiz� pentru identificarea �i dozarea componentelor principale ale 
produselor de biosintez� 

 
8. Conţinuturi 

                                                            
8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 



 

8.1 Curs Num�r de ore  Metode de predare 

1. Introducere. Biotehnologiile industriale �i rolul lor în contextul actual al 
dezvolt�rii industriei chimice  

2,5   Prelegeri interactive, 
dezbaterea, 
demonstra�ia, 
problematizarea, studiul 
de caz, metode �i 
tehnici de înv��are prin 
cooperare  

2. Bazele biotehnologiilor  12,5  

2.1. Selectarea �i ameliorarea microorganismelor     

2.2. Medii de cultur�: componen��, caracteristici, preg�tire     

2.3. Sterilizarea în procesele de biosintez�     

2.4. Fermentarea: principii, parametri, bioreactoare     

2.5. Separarea �i purificarea produselor de biosintez�      

3. Tehnologii de biosintez�  20  

3.1. Alcooli �i polioli     

3.2. Acizi organici     

3.3. Aminoacizi     

3.4. Polizaharide      

3.5. Enzime     

3.6. Antibiotice     

Bibliografie9    
Dăescu, C., Produse de bio- şi semisinteză, Editura Politehnica, Timişoara, 2006 
Peter, F., Biotransformări enzimatice, Editura Politehnica, Timişoara, 2005.  
   
 

8.2 Activit��i aplicative10 Num�r de ore Metode de predare 

1. Biosinteza alcoolului etilic în sistem anaerob: caracterizarea materiilor 
prime, realizarea fermenta�iei, caracterizarea produsului prin 
cromatografie de gaze  

9 Metode �i tehnici de 
înv��are prin cooperare, 
dezbaterea, studiul de 
caz, discu�ia în panel,    
brainstorming‐ul.   

2. Caracterizarea enzimelor amilolitice utilizate pentru hidroliza 
amidonului: determinarea activit��ii, determinarea con�inutului în 
proteine  

6  

3. Determinarea caracteristiclor acidului lactic de biositez�  3  

4. Interpretarea �i discu�ia rezultatelor  3  

        

        

        

        

        

                                                            
9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”. 



 

Bibliografie11    
1. G. Preda, F. Peter, M. Dragomirescu, Biocatalizatori enzimatici. Ob�inere, caracterizare, aplica�ii, Ed. Mirton, Timi�oara, 2003.  
2. D�escu, C.; H�d�rug�, D.I.; Stanoiev, Z., Produse de bio‐ �i semisintez�, Lucr�ri experimentale, Electronic Release, 2004.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 La întocmirea con�inutului disciplinei s‐a �inut cont de cerintele angajatorilor reprezentativi din domeniul industriei alimentare, a 
c�ror activitate include �i o parte de enzimologie.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
        nota final� 

10.4 Curs 

  Întelegerea conceptelor de 
baz� din biotehnologie, 
interpretarea corect� a 
tehnicilor utilizate, coeren�a �i 
claritatea în exprimare      

Evaluare scrisă cu durata de 3 ore, 
cuprinzând două subiecte teoretice şi un 
subiect cu caracter aplicativ.   

67%  

10.5 Activit��i aplicative  S:             

 L:   Prezen�a obligatorie la 
lucr�ri (cu posibilitatea 
recuper�rii a 25% din lucr�ri), 
predarea referatelor de lucr�ri.  

În cadrul lucrărilor de laborator se evaluează 
prin teste scrise modul de însuşire a 
cunoştinţelor legate de tema lucrării. Se face 
notarea referatelor predate la terminarea lucr�rii.   

 33%  

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performan�� (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

  Descrierea adecvat� a unor elemente de baz� ale biotehnologiilor industriale, incluzând argumentarea metodelor, tehnicilor, 
procedeelor �i instrumentelor aplicate.   

 
 
 

Data complet�rii Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activit��i aplicative 
(semnătura) 

 11.01.2014    
…………………….……… 

 
…………………….……… 

 
 
Director de departament 

(semnătura) 
Data aviz�rii în Consiliul Facult��ii12 Decan 

(semnătura) 

                                                            
11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 




