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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 Biofizică II 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380603F04F044 facultativ II IV 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

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

Titular activităţi curs Prof. univ. Dan CHICEA, dr.ing. 

Titular activităţi seminar  Prof. univ. Dan CHICEA, dr.ing. 

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 20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat:  2 

Examinări:  4 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  47 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 75 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum 
Noţiuni introductive de Fizica şi de Analiză matematică conform programei de liceu, 
Matematică cu aplicaţii în biologie, Biofizică 

De competenţe  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  

De desfăşurare a sem/lab  

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 Aprofundarea cunoștințelor de biofizică 

Obiectivele specifice Obiectivele cursului 
Cunoaşterea de către studenţi a unor 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 biologice şi a interacţiunii dintre diferiţi factori fizici. 
Obiectivele seminarului 
Însuşirea unor deprinderi teroretice de operare cu concenptele 
predate la curs legate de determinarea diferitelor proprietăţi fizice al 
substanţei, respectiv a temperaturii, a căldurii specifice şi molare a 
unor substanţe, de interpretare a rezultatelor obținute în urma 
măsurii diferitelor mărimi fizice. 
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8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Noţiuni de electricitate şi magnetism. Teorema lui Gauss pentru câmpul electric, 
potenţialul câmpului electric, capacitatea electrică. 

2 

Curs 2 Energia câmpului electric. Curentul electric, câmpul magnetic, legea lui Biot-Savart, 
legea lui Ampere, inducţia electromagnetică, ecuaţiile lui Maxwell. Aplicaţii în 
biologie. 

2 

Curs 3 Noţiuni de optică: optica geometrică, dioptrul sferic, dioptrul plan.  2 

Curs 4 Lentile, oglinzi, instrumente optice. Optica ondulatorie: interferenţa luminii, difracţia 
luminii, dispozitive interferenţiale. Aplicaţii în biologie. 

2 

Curs 5 Optica ondulatorie: interferenţa luminii, difracţia luminii, dispozitive interferenţiale. 
Aplicaţii în biologie. 

2 

Curs 6 Difuzia luminii pe sisteme biologice: biospeckle, analiza dinamicii imaginii de difuzie 
pe probe biologice. 

2 

Curs 7 LASCA, analiza Fourier, analiza de autocorelaţie. Aplicaţii în biologie. 2 

Total ore curs: 14 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Aplicații de electrostatică 2 

Sem 2 Aplicații de curent continuu 2 

Sem 3 Aplicații ale ecuațiilor lui Maxwell 2 

Sem 4 Aplicații de optică geometrică 2 

Sem 5 Aplicații la studiul microscopului 2 

Sem 6 Aplicații de optică ondulatorie 2 

Sem 7 Aplicație la prelucrarea seriilor temporale 2 

Total ore seminar 14 

Metode de predare 

Prelegere susţinută cu creta pe tablă şi prezentare pe 
videoproiector unde este cazul, explicaţia, conversaţia, 
problematizarea, predare online. 

  

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

1. Dan Chicea, Mecanica fluidelor, electricitate şi magnetism, optică, Editura Alma Mater, 
Sibiu, 2006. 

2. Dan Chicea, Fizică pentru ingineri, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2004. 

3. Dan Chicea, Fizică generală, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 1999. 

4. Dan Chicea, Lucrări practice de Fizică şi biofizică, Editura Universităţii Lucian Blaga, 
Sibiu, 2012. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

1. I.M. Popescu, Fizica, vol I şi  II, Ed. Didactică, Bucureşti, 1993. 

2. Alvin Hudson, University Physics, Saunders College Publishing, 1991. 

3. D.C. Giancolli, Physics, Prentice Hall, 1992. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizează prin contacte periodice cu aceștia în vederea analizei problemei. 
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 sai online 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Colocviu final 

Lucrare scrisă cu 
subiecte teoretice și 

aplicații 
75%  

    

Seminar 
Lucrări practice  25% CPE 

    

Standard minim de performanţă 
- 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; 

 
Data completării: 10.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 
 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Prof. univ. Dan CHICEA, dr.ing.  

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


