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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  
1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Ştiinţe 

Departament Departamentul Ştiinţe ale Mediului, Fizică, Educaţie Fizică şi Sport 

Domeniul de studiu Biologie 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Biologie 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei BIOFIZICĂ 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603F02I011 Obligatoriu 1 2 4 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei  

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Colocviu DF 

Titular activităţi curs Prof. univ. dr. Ing. Dan CHICEA 

Titular activităţi laborator  Prof. univ. dr. Ing. Dan CHICEA 

 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2 - 1 - 3 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 - 14 - 42 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

Tutoriat:  4 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  58 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 100 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 
Noţiuni introductive de Fizica şi de Analiză matematică conform programei de liceu 

și de Matematică cu aplicaţii în Biologie 

De competenţe Operarea calculatorului și folosirea pachetului Microsoft Office 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului 
Sală cu tablă, vieoproiector și ecran, calculator pentru proiectare cu ajutorul 

videoproiectorului. 
De desfăşurare a 
laboratorului 

Sală prevăzută cu dotarea de laborator, respectiv instalațița electrică 

adecvată, apă curentă, lucrările de laborator necesare și computere 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

 Prezentarea de fenomene, principii, legi, relatii si reguli specifice Biofizicii.  

 Punerea în evidenta a rolului informativ, cât si pe cel formativ al Biofizicii, 
ca disciplina fundamentala a procesului de învatamânt. 

 Întelegerea disciplinei, în corelație strânsă cu implicatiile pe care le are în 
dezvoltarea stiintei și tehnicii. 

 Explicarea adecvata a fenomenelor fizice din sfera capitolelor studiate. 

 Interpretarea legilor si relatiilor fizice care rezulta din studiul modelelor si 
teoriilor prezentate. 

 Explicarea rolului fundamental al modelelor fizice prezentate in 
dezvoltarea tehnologica actuala 

 Cunoasterea metodelor de cercetare experimentala si aplicarea acestora 
în investigarea diferitelor aspecte ale proceselor. 

 Acomodarea studentului cu aparatura de laborator ce se foloseşte în 
practica experimentala si materializarea cunostintelor teoretice dobândite 
la curs. 

Competenţe transversale 

 Se urmăreşte dezvoltarea unui mod de gândire ştiinţific, matematizat, în 
scopul de a-i asigura studentului capacitatea de aplicare rapida în practica 
a cunoştinţelor dobândite. 

 Dezvoltarea unui spirit analitic, conform cu modelele fizice studiate. 

 Încurajarea studentului de a se informa suplimentar în cazul în care unele 
probleme i-au stârnit interesul, dezvoltarea capacitatii de  proiectare, 
realizare si evaluare a activitatilor proprii 

 

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

Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea de către studenţi a principalelor noţiuni de Biofizică, 
respectiv de Termodinamică, de Fenomene moleculare în lichide, 
de Electricitate şi magnetism, de Optică şi a modului în care aceste 
noţiuni fundamentale se aplică în studierea proprietăţilor fizice ale 
structurilor bilogice şi a interacţiunii dintre diferiţi factori fizici. 

Obiectivele specifice Însuşirea unor deprinderi practice de lucru cu aparatura de 
laborator pentru determinarea diferitelor proprietăţi fizice al 
substanţei, respectiv a temperaturii, a rezistivităţi electrice, a 
căldurii specifice şi molare a unor substanţe, de folosire a aparaturii 
de măsură şi control incluzând microscopul optic, refractometrul, 
multimetrele digitale. 
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8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Noţiuni de calcul diferenţial, operatori diferenţiali de ordinul I şi II folosiţi curent în 

Fizică, definiţii, câmp vectorial şi scalar. 
 

Curs 2 Noţiuni introductive de termodinamică, postulatele termodinamicii  

Curs 3 Principiile termodinamicii  

Curs 4 Teroremele lui Carnot. Potenţialele termodinamice. Aplicaţii în biologie.  

Curs 5 Fenemene moleculare în lichide: difuzia, osmoza  

Curs 6 Noțiuni introductive de mecanica fluidelor. Presiunea, variația presiunii cu înălțimea în lichide 

și gaze. 
 

Curs 7 Statica fluidelor: legea lui Pascal, legea lui Arhimede, aplicații  

Curs 8 Noțiuni de dinamica fluidelor: ecuația de continuitate și cazurile particulare  

Curs 9 Noțiuni de dinamica fluidelor: Legea lui Bernoulli, aplicații  

Curs 10 Vâscozitatea, formula lui Poisseiulle, aplicații în biologie.  

Curs 11 Formula lui Stokes, mișcarea unui corp în fluidul real  

Curs 12 Curgerea vâscoasă, similitudinea curgerii  

Curs 13 Noţiuni de optică: optica geometrică, lentile, oglinzi, instrumente optice.  

Curs 14 Noţiuni de optică ondulatorie  

Total ore curs: 28 

Laborator Nr. ore 

Lab 1 Calculul erorilor şi prelucrarea datelor într-un experiment de fizică  

Lab 2 Verificarea legii lui Newton  

Lab 3 Determinare coeficientului de vâscozitate dinamică a unui fluid  

Lab 4 Determinarea tensiunii superficiale a unui lichid prin metoda stalagmometrului  

Lab 5 Studiul difuziei în soluții apoase  

Lab 6 Determinarea dimensiunii unor celule folosind microscopul  

Lab 7 Împrăştierea luminii pe sisteme dezordonate  

Total ore seminar/laborator 14 

 
 
Metode de predare 
 Prelegere, creta și table, prezentare pe videoproiector Explicarea lucrării 

și a cerințelor, 

asistarea studenților 

la măsurători și 

prelucrarea datelor 

Predare online 
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Bibliografie 

Referinţe 

bibliografice 

recomandate 

 Dan Chicea, Mecanica fluidelor, electricitate şi magnetism, optică, Editura Alma Mater, 

Sibiu, 2006. 
 Dan Chicea, Fizică pentru ingineri, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2004. 
 Dan Chicea, Fizică generală, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 1999. 
 Dan Chicea, Lucrări practice de Fizică şi biofizică, Editura Universităţii Lucian Blaga, 

Sibiu, 2012. 
 LUCRĂRI EXPERIMENTALE DE FIZICĂ ŞI BIOFIZICĂ, Dan Chicea, Aurel Paşca, 

Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, ISBN 978-606-12-1098-5, 2015, 290 pg. 
LUCRĂRI PRACTICE DE TERMODINAMICĂ, ELECTRICITATE ȘI MAGENTISM, 

DAN CHICEA, AUREL PAȘCA, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2016. 

Referinţe 

bibliografice 

suplimentare 

I.M. Popescu, Fizica, vol I şi  II, Ed. Didactică, Bucureşti, 1993. 
Alvin Hudson, University Physics, Saunders College Publishing, 1991. 
D.C. Giancolli, Physics, Prentice Hall, 1992 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
În vederea elaborării conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare titularii disciplinei au organizat o 

întâlnire anuală cu cadrele didactice ale Facultăţii de Științe, cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din 

judeţul Sibiu precum şi cu alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte instituţii de învăţământ superior. 
 Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi coordonarea cu alte 

programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ superior. 

 

10. Evaluare 
Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode de evaluare 

onsite sau online 
Ponderea în 

nota finală 
Obs.** 

Curs 
Răspunsurile corecte la 

examen/colocviu (evaluare finală) 

Lucrare scrisă cu 18  

întrebări teoretice şi 

aplicatii cu ponderi 

diferite, cu răspunsuri de 

tip narativ  

70%  

Prezenţa şi activitatea la curs Verificare pe parcurs 5% nCPE 

Laborator 

Răspunsurile finale la lucrările 

practice de laborator 
Verificare scrisă 
 

20% CPE 

Participarea la activitatea practică Prezenţa și verificarea 

referatelor de laborator 
5% CPE 

Standard minim de performanţă 
-Să obţină nota 5 la colocviul de laborator, 
-Să dovedească la examen că cunoaşte conceptele fundamentale prezentate în curs la subiectele de examen 
-Să cunoască punctul de pornire în demonstraţia matematică aferentă subiectului şi relaţia finală dedusă 
 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - 

condiţionează evaluarea finală. 

 
 



Tel: +40 (269) 211 083 
Fax: +40 (269) 210 

298 

Fax: +40 (269) 430 

110 

 

 

 Ministerul Educaţiei Naţionale 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Prorector Programe Academice    

 

 

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10 
Sibiu, 550024, România 
e-mail: prorector.academic@ulbsibiu.ro 
www.ulbsibiu.ro 
 

 

Data completării: 10.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

  

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Prof. univ. dr. Ing. Dan CHICEA     

Director de departament Lector. univ. dr. Voichița Gheoca     

  
  


