FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Biologie și Geologie
Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare
Biologie
Licență, 6 semestre, cu frecvență
Biologie (limba maghiară) / Licențiat în biologie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Introducere în biotehnologii
2.2 Titularul activităţilor de curs
Dr. Székely Gyöngyi
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Dr. Székely Gyöngyi
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 96 Din care: 3.5 curs
48 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
24
3.8 Total ore pe semestru

96

3.9 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe
 folosirea corespunzătoare a ustensilelor de laborator
 prepararea substanţelor
 folosirea bibliografiei de specialitate
5. Condiţii (acolo unde este cazul)

2
24
ore
10
2
5
5
2

5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



prezenţa calculator şi videoproiector



Condiţia participării la examen este prezenţa obligatorie în proporţie
de 80% la lucrările de laborator.

6. Competenţele specifice acumulate

Com
peten
ţe
profe
siona
le

Com
peten
ţe
trans
versa
le



Să fie capabili să înţeleagă procesele fiziologice prin care organismele pro- şi eucariote
sintetizează substanţe utile.



Să fie capabili să elaboreze un experiment cu specific biotehnologic.



Să fie capabili să lucreze într-un laborator de biotehnologie, să cunoască şi să aplice tehnici
de culturi de celule şi ţesuturi.



Să fie capabili să folosească terminologia şi cunoştinţele dobândite în cadrul orelor de
genetică şi în alte domenii de ştiinţă.



Să fie capabili să folosească terminologia şi cunoştinţele dobândite şi în cadrul lucrărilor de
laborator.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei





7.2 Obiectivele specifice





Scopul principal al materiei este formarea unei viziuni globale asupra
biotehnologiilor privite ca un complex de discipline moderne care
vizează obţinerea de produse utile prin exploatarea sistemelor
biologice.
Familiarizarea studenţilor cu principiile teoretice si practice
fundamentale ale biotehnologiilor moleculare la procariote şi
eucariote.
Formarea unor deprinderi absolut necesare în laboratoarele de
biotehnologii microbiene, culturi de celule şi ţesuturi vegetale, culturi
de protoplaste vegetale.
Cunoaşterea mecanismelor fiziologice şi biochimice prin care
microorganismele industriale realizează produşi de mare importanţă
pentru sănătate şi economie.
Însuşirea principalelor noţiuni legate de tehnologia culturilor de
celule.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Definiţii ale biotehnologiei, istoric al ştiinţelor
biotehnologice
2. Bioremediaţia

Metode de predare
prezentare frontală
prezentare frontală

Observaţii

3. Procese de fermentaţie
prezentare frontală
4. Microorganisme cu utilităţi în biotehnologie
prezentare frontală
5. Biotehnologii vegetale: definiţie, istoric
prezentare frontală
6. Biotehnologii vegetale: aplicaţii în diferite domenii prezentare frontală
7. Biotehnologii alimentare
prezentare frontală
8. Producerea substanţelor organice folosind metode
prezentare frontală
de biotehnologie
9. Animale modificate genetic
prezentare frontală
10. Plante modificate genetic
prezentare frontală
11. Importanţa tehnologiei genice
prezentare frontală
12. Etica in biotehnologie
prezentare frontală
Bibliografie
1. Dudits D. és Heszky L: Növényi biotechnológia és géntechnológia, Agroinform Kiadó, Budapest, 2000.
2. Fodorpataki L és Szigyártó L: A növények szaporodása és a mesterséges növényszaporítás
biotechnológiai alkalmazásai, Kolozsvári Egyetemi kiadó, 2008
3. Gyurján I: Növény-hatóanyag-technológia: növényi sejtgyárak létrehozása a gyógyhatású anyagok
termeltetésére, ELTE Növényélettani Tanszék, 2003.
4. Madigan MT, Martinko JM, Parker, J : Brock Biology of Microorganisms, Prentice Hall, Pearson
Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2003
5. Rakosy-Tican E: Inginerie Genetică Vegetală (Note de curs), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,
2005
6. Soran V, Rakosy-Tican L, Ardelean A: Elemente de biotehnologie, Ed. Mirton, Universitatea de Vest "Vasile
Goldiş", Arad, 1993
7. Wink M: An Introduction to Molecular Biotechnology, Ed. Willey-VCH Verlag GmBH & Co. KgaA, 2006
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Organizarea laboratorului de genetică, protecţia
prezentare
muncii
2. Tehnici de sterilizare, realizarea mediului aseptic
lucrare individuală
3. Germinarea seminţelor unor plante model
lucrare individuală
4. Inocularea explantelor vegetale
lucrare individuală
5. Realizarea culturilor de ţesuturi vegetale
lucrare individuală
6. Regenerarea plantelor din ţesuturi vegetale
lucrare individuală
7. Determinarea viabilităţii celulare cu ajutorul testului lucrare individuală
FDA
8. Izolarea şi cultura protoplastelor de Arabidopsis
lucrare individuală
9. Realizarea suspensiilor celulare
lucrare individuală
10. Determinarea hemocitometrică a numărului de
lucrare individuală
celule într-o suspensie celulară
11. Izolarea şi cultura protoplastelor din suspensii
lucrare individuală
celulare
12. Verificarea cunoştinţelor şi a metodelor dobândite examen practic
Bibliografie
Rakosy-Tican, L: Plant Genetic Engineering (Lab. manual). Inginerie genetică vegetală. (Caiet de lucrări de
laborator), Cluj University Press, Cluj Napoca, 1998
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul cursurilor şi a lucrărilor de laborator este în concordanţă cu conţinutul altor facultăţi de
specialitate din străinătate, acest conţinut este împrospătat periodic conform literaturii noi de



specialitate.
Absolvenţii acestui curs pot să îşi folosească cunoştinţele acumulate în cadrul ofertelor de pe piaţa
muncii, în învățământ, in departamentele de mediu ale instituţiilor publice la nivel central (ministere
de profil) si local (consilii judeţene si municipale), Agenţiile de Mediu, Administraţia Apele Romane,
Garda de Mediu, Administraţiile Parcurilor Naţionale si Naturale sau a altor tipuri de zone ocrotite,
diverse laboratoare biologice (laboratoare de ecotoxicologie, laboratoare clinice) etc. Ei se pot integra
în cadrul unor firme/companii private sau ONG-uri care oferă servicii de consultanţă pe probleme de
mediu sau firme de biotehnologie. In acelaşi timp, noţiunile specifice cursului constituie un punct de
plecare spre nivelul superior de pregătire, reprezentat de programele de masterat şi doctorat, în
domeniul biologiei si ecologiei.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Cunoaşterea conţinutului
Examen scris.
cursurilor predate.
Folosirea cunoştinţelor
învăţate în contexte noi.
10.5 Seminar/laborator
Execuţia corespunzătoare
Examen practic.
a experimentelor.
Folosirea corespunzătoare
a protocoalelor.
10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea conţinutului cursurilor predate în proporţie de 50%.
 Cunoaşterea conţinutului lucrărilor practice în proporţie de 60%.
10.4 Curs

10.3 Pondere din
nota finală
80%

20%

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

2022.02.08

Dr. Székely Gyöngyi

Dr. Székely Gyöngyi

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament
Dr. László Zoltán

...........................................

…............................

