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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Biologie 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Biologie 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Enzimologie 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603C04O039 opțional II IV 4 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

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

Titular activităţi curs Şef lucrări. dr. chim. Maria TOTAN 

Titular activităţi laborator  Şef lucrări. dr. chim. Maria TOTAN 

3. Timpul total estimat 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 - 1 - 2 

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

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14 - 14 - 28 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat:  2 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  72 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 100 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum Biochimie, Biochimia metabolismului 

De competenţe 
 Utilizarea echipamentelor şi a ustensilelor de laborator;  

 Interpretarea rezultatelor unor analize biochimice si microbiologice 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  Suport logistic video 

De desfăşurare a lab 

 Pregătirea temei fiecărui laborator. Respectarea regulilor de protecţia 
muncii şi conduită într-un laborator de enzimologie. 

 Participarea la minim 80% din lucrǎrile de laborator este condiţie 
pentru participarea la examenul scris. 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

● Cunoasterea principiilor teoretice si a unor noțiuni practice de enzimologie 
generală și enzimologie aplicată. 
● Capacitatea de identifica şi explica funcţionarea unui proces catalitic în 
celula vie în contextul aplicabilităților sale practice. 
● Dezvoltarea capacităţilor absolvenţilor de a organiza și desfăşura activităţi 
de laborator cât mai complexe, în calitate de cercetători în laboratoare de 
biotehnologii, biochimie, biologie celulară şi moleculară, genetică. 

Competenţe transversale 
● Însuşirea cunoştinţelor de bază pentru abordarea unor discipline precum: 
Microbiologie, Genetică, Biotehnologii în industria farmaceutică și cosmetică. 
● Utilizarea noţiunilor teoretice în rezolvarea problemelor practice. 

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

Obiectivul general al disciplinei ● Insuşirea noţiunilor de bază referitoare la particularităţi de structură 
şi nomenclatură a enzimelor; mecanisme de acţiune ale enzimelor, 
cinetica reacţiilor enzimatice şi aplicaţiile unor categorii de enzime în 
practica de cercetare, în industria farmaceutică, cosmetică alimentară 
şi în bioremediere. 

Obiectivele specifice ● Insușirea unor noțiuni generale teoretice și practice de enzimologie. 
● Inţelegerea mecanismelor de acţiune al enzimelor şi a factorilor 
care influenţeazǎ activitatea enzimaticǎ. 
● Insușirea unor noțiuni generale privind aplicabilitatea practică a 
unor categorii de organisme și enzime pe care acestea le produc în 
diverse domenii de activitate industrială sau de cercetare 
fundamentală. 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1-2 Introducere în enzimologie. Enzime: proprietăţile generale ale enzimelor 2 

Curs 3-4 Enzime: nomenclatură, clasificare, exemple; Specificitatea enzimelor.  2 

Curs 5-6 Cofactori enzimatici, clasificare, exemple. Mecanismul de actiune al enzimelor. 
Noţiuni fundamentale de cinetică enzimatică 

2 

Curs 7-8 Vitamine. Proprietăți generale, clasificare. Vitamine liposolubile și hidrosolubile 2 

Curs 9-10 Metode de studiu ale enzimelor  2 

Curs 11-12 Utilizarea practică a enzimelor în industria alimentară, agricultură, în industria 
textilă și chimică 

2 

Curs 13-14 Enzime implicate in unele boli umane si in tratamentul lor. Aplicatii 
bionanotehnologice ale enzimelor 

2 
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Total ore curs: 14 

Laborator Nr. ore 

Lab. 1 Protecția muncii. Organizarea seminarului si repartizarea temelor de referat. 2 

Lab. 2 Cinetica enzimatică 
Determinarea KM 

2 

Lab. 3 Influența temperaturii și a pH-ului asupra catalizei enzimatice 2 

Lab. 4 Doazarea vitaminei C 2 

Lab. 5 Dozarea vitaminei B1 2 

Lab. 6 Determinarea ureei  2 

Lab. 7 Determinarea fosfateazei alcaline 2 

Total ore laborator 14 

 
Metode de predare 

Curs - Prelegere Laborator - Prezentare interactivă, Studiu individual, 
experiment de laborator, predare online. 

 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

 Gligor F. Notiuni de biochimie structurala, Editura Universitatii „Lucian Blaga” din 
Sibiu, 2015.  

 Gligor F., Totan M., Introducere în analiza biochimică, Editura Universitatii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 2015.  

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

 D.C. Cojocaru, Elena Ciornea, Zenovia Olteanu, Lăcrămioara Oprică, Sabina-Ioana 
Cojocaru. Enzimologie Generală, Editura Tehnopress, Iași 2007. 

 Dumitru I.F si Iordachescu D., Introducere in enzimologie, Editura Medicala, 
Bucuresti, 1981.  

 Bazele de date electronice accesibile din bibliotecile filiale ale Bibliotecii ULBS. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cursul are un continut similar cursurilor din alte universitati europene si tine cont de nivelul de 
pregătire ale studenţilor. 

 Cursul este fundamental pentru dezvoltarea competenţelor de lucru în laboratoare de cercetare 
si/sau în aplicaţii de inginerie a sistemelor biotehnologice. 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare 
Metode de evaluare 

fizică sau online 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Volumul şi corectitudinea 
cunoştinţelor 

Examen cu întrebări 
tip grilă 

75 %  

Rigoarea ştiinţifică a limbajului    

Laborator 
Întocmirea şi susţinerea unui referat, 
a unei aplicaţii 

Prelegere frontalǎ, 

test 

25 % 
CPE 
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Standard minim de performanţă 

Promovarea colocviului de laborator 
Cunoasterea notiunilor de bază refritoare la enzime, la cinetica enzimatică, cunoasterea si utilizarea 
metodelor si tehnicilor de analiză precum și utilizarea enzimelor. 
 
(*) 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; 

 
Data completării: 10.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 
 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Şef lucrări. dr. chim. Maria TOTAN            

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


