FIŞA DISCIPLINEI
1.

Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

1.2.Facultatea

MEDICINĂ VETERINARĂ

1.3.Departamentul

MEDICINĂ VETERINARĂ

1.4.Domeniul de studii

MEDICINĂ VETERINARĂ

1.5.Ciclul de studii

Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea

MEDICINĂ VETERINARĂ

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei

Fizică

2.2 Codul disciplinei

MV 1/1/08

2.3.Titularul activităţilor de curs

Șef lucrări dr. fiz.chim. Marinescu Ioana Andreea

2.4.Titularul activităţilor de seminar/laborator

Șef lucrări dr. fiz.chim. Marinescu Ioana Andreea

2.5. Anul de studiu

2.6Semestrul

I

1

2.7 Tipul de evaluare

E oral

2.8Regimul disciplinei

DF

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

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

5

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

4

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

14

Tutoriat

14

Examinări

2

Alte activităţi (vizite de studiu, etc.)

5

3.7 Total ore studiu individual

44

3.8 Total ore pe semestru

100

3.9 Număr de credite

4

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

*

4.2 de competenţe

Identificarea proceselor, a structurilor si a fenomenelor fizice ale materiei vii şi ale sistemelor biologice.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfasoara in Sali cu echipament de predare multimedia.

5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Lucrarile Practice se desfasoara in Sali cu echipament de predare multimedia.
* Număr de locuri: 25
* Tablă
* Cretă/Marker
* Laptop/Videoproiector
* Aparatura de laborator

6. Competenţele specifice acumulate

!2
Compete
nţe
profesio
nale

Cognitive:
* Precizează noţiunile generale necesare înţelegerii structurii fizice, proprietăţilor fizice ale materiei vii şi a sistemelor biologice, a proceselor
fizice care stau la baza proceselor biologice.
* Utilizează noțiunile în vederea efectuării probelor specifice.
Abilităţi:
* Aplică principalele tehnici şi metode fizice de cercetare, diagnostic şi tratament a organismelor vii, precum şi aplicaţiile corespunzătoare în
domeniul medicinii veterinare.
* Elaborează metode și tehnici de investigare a organismelor vii cu aplicabilitate în domeniul medicinii veterinare.

Compete
nţe
transver
sale

Competenţe de rol:
* Executarea responsabilă a lucrărilor practice de biofizică de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi familiarizarea acestora cu
activităţi specifice ale muncii în echipă, aplicând teorii , metode, norme.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
* Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi
profesională.
* Realizarea unui plan de dezvoltare personală, prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională
(internet, baze de date, cursuri) etc.

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

* Însușirea cunoștințelor teoretice și practice necesare înţelegerii structurii fizice, proprietăţilor fizice ale materiei
vii şi a sistemelor biologice, a proceselor fizice care stau la baza proceselor biologice.
* Cunoaşterea principalelor procese şi fenomene fizice care se regăsesc în lumea vie, precum şi a legilor care
le guvernează.
*Studierea tehnicilor şi metodelor fizice de analiză a organismelor vii, precum şi aplicaţiile corespunzătoare în
domeniul medicinii veterinare.

7.2 Obiectivele specifice

* Însușirea aspectelor legate de o serie de fenomene fizice (din domeniul biomecanicii, biofizicii moleculară,
bioelectricităţii, fizicii nucleare şi atomice cu implicaţii biomedicale etc.) la diferite nivele de organizare a materiei
vii (de la cel subcelular până la nivel de organism).
* Cunoașterea modulului de generare sub aspect fizic al funcţiilor specifice de reglare şi control al sistemelor
biologice, precum şi modul de desfăşurare al proceselor de transport de substanţă.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Obiectul și diviziunile biofizicii. Biofizica moleculară. Biofizica celulară. Biofizica
sistemelor complexe

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Noțiuni de fizică atomică și nucleară. Izotopi, izobari, izotoni şi izomeri nucleari.
Fenomenul de radioactivitate. Utilizarea izotopilor radioactivi în domeniul biologiei şi în
cel medical. Metode şi tehnici nucleare folosite în domeniul biomedical. Mărimi şi
unităţi de măsură folosite în aprecierea efectelor biologice ale radiaţiilor ionizante.
Fenomenul de rezonanţă magnetică nucleară (R.M.N).

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Noțiuni de fizică atomică și nucleară. Mijloace de investigaţie ale materiei vii
(microscopie, microscopie electronică). Unde electromagnetice. Utilizarea radiaţiilor
electromagnetice în domeniul biomedical. Elemente de spectroscopie. Spectrele de
absorbţie ale sângelui.

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Noțiuni de fizică atomică și nucleară. Radiaţii Roentgen. Aplicaţiile radiaţiilor roentgen
în domeniul biomedical. Fenomenul laser. Aplicaţiile laserului în domeniul biomedical.

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Noțiuni de biofizică moleculară. Starea gazoasă şi importanţa sa biomedicală. Amestec
de gaze. Legea lui Dalton. Solvirea gazelor în lichide Legea lui Henry - Dalton.
Implicaţiile acestor fenomene în lumea vie.

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Noțiuni de fizică atomică și nucleară. Starea lichidă şi importanţa sa biologică. Legea
continuităţii de curgere. Legea lui Bernoulli. Aplicaţii biomedicale. Vâscozitatea
lichidelor. Legea lui Newton.Vâscozitatea sângelui. Curgerea lichidelor reale. Legea lui
Poiseuille şi implicaţiile sale biomedicale. Elemente de hemodinamică.

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Noțiuni de biofizică moleculară. Starea solidă şi importanţa sa biomedicală.
Deformarea corpurilor.
Legea lui Hooke. Rolul elasticităţii în lumea vie.
Aplicaţii în domeniul biomedical. Rezistenţa la tracţiune a ţesuturilor. Mecanismul
lubrifierii articulaţiilor.

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Semestrul 1
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Noțiuni de biofizică moleculară. Fenomene moleculare de suprafaţă în fază lichidă.
Fenomenul de tensiune superficială. Tensiunea superficială a lichidelor şi lichidelor
biologice. Rolul tensiunii superficiale în lumea vie. Fenomene decontact între lichide şi
solide. Aplicaţii şi rolul biologic al fenomenelor de contact.

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Noțiuni de biofizică moleculară. Presiune suplimentară. Legea lui Laplace şi implicaţiile
sale medicale. Fenomenul de capilaritate. Rolul fenomenului de capilaritate în natură.
Emboliile capilare gazoase.

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Noțiuni de biofizică moleculară. Fenomene moleculare de transport. Fenomenul de
difuziune. Rolul difuziei în lumea vie. Fenomenul de osmoză. Legile osmozei. Rolul
osmozei în lumea vie.

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Noțiuni de biofizică celulară. Proprietăţi fizice ale celulei.Compoziţia şi structura
membranelor celulare.Caracteristici electrice ale membranei plasmatice.

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Noțiuni de biofizică celulară. Elemente de bioelectrogeneză. Transportul pasiv al
substanţelor prin membrana celulară. Potenţial de repaus al membranei celulare.

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Noțiuni de biofizică celulară. Echilibru de membrană Donnan.Transportul activ al
substanţei prin membranele celulare.

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.

Noțiuni de biofizică celulară. Manifestarea electrică a excitaţiei membranei celulare.
Potenţial de acţiune.
Propagarea excitaţiei în fibrele nervoase şi la nivelul sinapsei.

Prelegerea si conversatia.

Prezentare Power Point utilizand mijloace multimedia.
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8.2 Laborator

Metode de predare

Observaţii

Semestrul 1
Noţiuni generale despre erori. Clasificarea erorilor.

Observatia

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Noţiuni de calcul al erorilor. Erorile funcţiilor.

Observatia

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Determinarea dimensiunilor corpurilor.

Observatie, exercitiu, demonstratie

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Determinarea masei şi biomasei corpurilor.

Observatie, exercitiu, demonstratie

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Determinarea densităţii corpurilor.

Observatie, exercitiu, demonstratie

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Determinarea tensiunii superficiale a lichidelor şi lichidelor biologice.

Observatie, exercitiu, demonstratie

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Verificare

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Determinarea vâscozităţii lichidelor şi lichidelor biologice cu
vâscozimetrul Ostwald.

Observatie, exercitiu, demonstratie

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Determinarea tensiunii superficiale a lichidelor şi lichidelor biologice.

Observatie, exercitiu, demonstratie

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Structura şi defectele ochiului.

Observatie, exercitiu, demonstratie

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Determinarea dimensiunilor celulare cu microscopul.

Observatie, exercitiu, demonstratie

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Test de verificare a cunoştinţelor prezentate în săptămânile 1 – 7.
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Analiza refractometrică.

Observatie, exercitiu, demonstratie

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Analiza polarimetrică.

Observatie, exercitiu, demonstratie

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Verificare

Utilizarea mijloacelor de exersare si formare a deprinderilor

Test de verificare a cunoştinţelor prezentate în săptămânile 8 - 13.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Continutul disciplinei este revizuit anual fiind în concordantă cu ceea ce se deruleaza pentru cunoastere reprezentativa in domeniu în alte centre universitare din tară si
din străinătate.
Pentru o mai bună adaptare la cerintele pietei muncii, a continutului disciplinei au loc întâlniri atât cu reprezentanti ai mediului de afaceri, practicieni cât si cu cadre
didactice din universitate, specialisti si din alte universităti si institutii de cercetare.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Verificarea cunostiintelor

Examen oral (bilet).

50%

Implicarea in discutarea problematicii specifice
aplicatiei practice

Colocviu ( bilet)

50%

10.4 Curs
10.5 Seminar/
Laborator

10.6 Standard minim de performanţă
Pentru promovarea examenului (nota 5): acumularea la susţinerea colocviului a minim 5 puncte pe baza:
-Documentarii pentru subiectul abordat
-Modul de redactare si prezentare
-Modul de susţinere a temei abordate

Data completării:

Semnătura titularului de curs
Șef lucr. dr. Marinescu Ioana Andreea

Data avizării în departament

Semnătura titularului de laborator,
Șef lucr. dr. Marinescu Ioana Andreea

Semnătura directorului de departament,
Conf.univ.dr. Monica Parvu

