
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 1 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Politehnica Timișoara   

1.2 Facultatea 2 / Departamentul3 Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului / Dep. CAICON  

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Inginerie Chimică / 10.30.20   

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea) Controlul și Avizarea Produselor Alimentare/ / master în ing. chimică  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5 Biotransformări enzimatice  

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing. Francisc Peter   

2.3 Titularul activităţilor aplicative6 Şef lucr.dr.ing. Cristina Paul   

2.4 Anul de studiu7 2   2.5 Semestrul 3  2.6 Tipul de evaluare E  2.7 Tipul disciplinei8 DA  

 
3. Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate9) 

3.1 Număr de ore asistate 

integral/săptămână 
4  , din care:    3.2 ore curs 2  3.3 ore seminar/laborator/proiect 2  

3.1* Număr total de ore asistate 

integral/sem. 
56  , din care:    3.2* ore curs 28  3.3* ore seminar/laborator/proiect 28  

3.4 Număr de ore asistate 

parțial/saptămână 
   , din care:  

3.5 ore proiect, 

cercetare 
   

3.6 ore 

practică 
   

3.7 ore 

elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.4* Număr total de ore asistate parțial/ 

semestru 
   , din care:  

3.5* ore proiect 

cercetare 
   

3.6* ore 

practică 
   

3.7* ore 

elaborare 
lucrare de 
disertație 

   

3.8 Număr de ore activități neasistate/ 

săptămână 
4  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate și pe teren 
1  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

1,5  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

1,5  

3.8* Număr total de ore activități 

neasistate/ semestru 
56  , din care:  ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate și pe teren 
14  

ore studiu individual după manual, suport de curs, 
bibliografie și notițe 

21  

ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de 
casă și referate, portofolii și eseuri 

21  

3.9 Total ore/săptămână10 8  

3.9* Total ore/semestru 112   

3.10 Număr de credite 6  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum     

4.2 de competenţe  Cunoașterea practicilor generale de laborator   

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS valabile începând cu 
data de 1 iunie 2018. 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studii 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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual. 
5 Categoriile formative ale disciplinelor (ARACIS – Standarde specifice, pct. 4.1.2 a) sunt: discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate. 
6 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
7 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
8 Tipurile de disciplină (ARACIS – Standarde specifice, pct. 4.1.2 a) sunt: disciplină de aprofundare / disciplină de cunoaștere avansată și disciplină de sinteză (DA / DCAV 
și DS) sau pct.4.1.2 b) disciplină complementară (DC)). 
9 În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9.  
10 Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8. 



 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală de curs, dotată cu tablă, videoproiector și computer  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice 

 Dotare cu aparatură analitică funcţională 

 Dotare cu reactivi chimici specifici şi enzime 

 Condiţii de lucru pentru activităţi individuale sau în grup restrâns   

 
6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina 

Competenţe 
specifice 

 Dezvoltarea capacităţii de a identifica noi direcţii de utilizare pentru procesele care includ 
biotransformări realizate cu celule neviabile sau enzime izolate 

 Înțelegerea, descrierea şi utilizarea principalelor fenomene care intervin în procesele de 
biotransformări 

 Aplicarea cunoştinţelor din domeniul ingineriei în procesele enzimatice şi chemoenzimatice 

 Utilizarea metodelor de analiză și caracterizare specifice catalizei enzimatice 

Competențele 
profesionale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

 Dobândirea de cunoștințe noi și avansate în domeniul specializării 

 Dezvoltarea capacității de analiză și sinteză noilor cunoștințe, creșterea capacității de identificare a 
unor direcții noi de dezvoltare a domeniului și a posibilităților proprii de evoluție profesională 

 Însușirea și aplicarea creativă a principiilor și tehnicilor de cercetare și proiectare specifice   

 Dezvoltarea capacităților de lucru individuale și în echipă în domeniul cercetării și proiectării   

Competențele 
transversale în 
care se înscriu 
competențele 
specifice 

 Executarea sarcinilor profesionale complexe, cu respectarea normelor de etică profesională și de 
conduita morală, urmând un plan de lucru propriu, stabilit pe baza studiului individual. 

 Planificarea, monitorizarea și asumarea sarcinilor profesionale ale uni grup profesional subordonat. 

 Informarea și documentarea permanentă în domeniul său de activitate și domenii conexe, în corelație 
cu nevoile pieței muncii  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Formarea şi dezvoltarea aptitudilor de bază pentru a realiza sau exploata procese 

tehnologice în care intervin biotransformări  

7.2 Obiectivele specifice 

 Dezvoltarea capacităţii de a identifica şi implementa o etapă biocatalitică într-un proces 
tehnologic  

 Ȋnţelegerea imobilizării enzimelor şi utilizarea ei în procese industriale 

 Formarea abilităţilor necesare pentru a lucra cu biomolecule 

 Formarea abilităţilor de a testa şi caracteriza un biocatalizator 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Principii de bază ale proceselor de biotransformare   2  Prelegere, utilizare 
videoproiector, resurse 
în format electronic  

2. Enzimele: clasificare, structură, centru activ, specificitate şi 
selectivitate  

6  

3. Cinetica şi inhibiţia reacţiilor enzimatice  2  

4. Obţinerea industrială a enzimelor  4  

5. Imobilizarea enzimelor  6  

6. Reactoare enzimatice   2  

7. Procese industriale care utilizează biotransformări   6  

      

      

      

      



 

      

      

      

Bibliografie11    

1. F. Peter, Biotransformări enzimatice, Ed. Politehnica, Timişoara, 2005. 

2. A. Illanes (Editor), Enzyme biocatalysis: principles and applications, Springer Verlag, Heidelberg, 2008. 

3. K. Bucholz, V. Kasche, U. Bornscheuer, Biocatalysts and enzyme technology, Wiley-VCH, Weinheim, 2005.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Activităţi aplicative12 Număr de ore Metode de predare 

1. Determinarea activităţii şi activităţii specifice a enzimelor 8  Instruire, lucru 
individual, dezbaterea    2. Determinarea parametrilor cinetici ai reacţiilor enzimatice   4  

3. Imobilizarea enzimelor prin legare de suport   4  

4. Imobilizarea enzimelor prin entrapare în gel de poliacrilamidă  4  

5. Imobilizare enzimelor în sisteme de tip sol-gel  4    

6. Biotransformări catalizate de lipază în solvenţi organici  4     

         

         

         

Bibliografie13   

A.C. Paul, Biotehnologii în industria alimentară. Lucrări Practice. Editura Politehnica, 2018  

G. Preda, F. Peter, M. Dragomirescu, Biocatalizatori enzimatici. Obținere, caracterizare, aplicații. Editura Mirton, Timișoara, 2003.    

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Prin conţinutul său, disciplina formează abilitățile necesare pentru a înțelege și exploata procesele care utilizează celule de 
microorganisme sau enzime, fiind în concordanță cu cerințele angajatorilor din domeniul biotehnologiilor industriale, unde nu 
există încă specialişti cu formare profesională specifică.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare14 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

 Ȋnsuşirea principiilor şi 
fundamentelor tehnologice 
ale proceselor de 
biotransformare    

Lucrare scrisă referitoare la două subiecte din 
tematica cursului 

67%  

10.5 Activităţi aplicative  S:             

 

L:   Deţinerea abilităţilor 

practice în domeniul 
biotransformărilor  

Predarea la terminarea lucrării a unui referat 
de laborator conţinând toate elementele de 
bază care au fost studiate şi rezultatele 
obţinute   

33%  

 P:             

                                                           

11 Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de 
circulaţie naţională şi internaţională, existentă în biblioteca UPT. 
12 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 6. 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:”. 
13 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
14 Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea ponderilor 
atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator, proiect), precum 
și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.) 






