
 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 

Comisia pentru asigurarea calităţii 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2.  FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL  I 

1.3. DISCIPLINA  BIOFIZICĂ 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII : Sănătate - Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene 

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei/materiei obligatorii/opționale din cadrul disciplinei: BIOFIZICA 

2.2 Locaţia disciplinei: locația este partajată cu disciplina de Biofizica Medicină Generală 

2.3. Titularul activităților de curs: DOAGĂ ION OCTAVIAN, șef lucrări, dr. 

 

Z Titularul activităților de Lp: ILINCA RADU, asistent universitar, dr. 

 

2.5. Anul de   

studiu 

I 2.6. Semestrul I 

 

2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen 

practic și 

teoretic 

2.8. 

Regimul 

disciplinei 

Disciplină 

fundamentală 

DF 

 

 

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)  
 

Nr. ore pe 

săptămână 

4 din care :  curs 2 Laborator 2 

Total ore din planul 

de învățământ 

56 Din care :        curs 28(14x2) Laborator (14x2) 28 

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 

teren 

6 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 5 

Tutoriat 1 

Examinări 1 

Alte activități 1 

Total ore de studiu individual  44 

Total ore studiu pe semestru  100 

Numărul de credite  4 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunostinte de bază de matematică, informatică, fizică, chimie și biologie nivel liceu 

4.2. de competențe Nu este cazul 



 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Prezentări pe suport electronic cu sistem 

videoproiectie digitală 

5.2. de desfășurare a laboratorului Echipamente de laborator și materiale consumabile 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

- abilitatea de a utiliza conceptele de fizică și chimie pentru explicarea 

fenomenelor biologice care presupun deplasare/schimb de materie sau 

energie în sistemele vii 

- abilitatea de a utiliza noțiunile de bază ale teoriei informației pentru 

explicarea proceselor de adaptare a organismelor la condițiile de mediu 

 - abilitatea de a utiliza conceptele de fizică și chimie pentu a explica 

principiile de funcționare ale unor metode și tehnici utilizate în practica 

medicală generală și stomatologică 

- abilitatea de a utiliza conceptele fizico-chimice pentru a explica efectele 

unor factori fizici (radiații electromagnetice, ultrasunete, etc) asupra 

sistemelor biologice 

 - abiltatea de a concepe și derula un experiment științific și de a prelucra 

datele experimentale; 

- abilitatea de a explica şi interpreta corect rezultatele experimentale; 

-  

Competențe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

- abilitatea de a lucra în echipă 

- formarea unei concepții proprii cu privire la rolul înțelegerii noțiunilor 

de bază în perspectiva acumulării de cunoștințe mai complexe și a 

formării limbajului medical specific 

 

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

5.1. Obiectivul general Prezentarea noţiunilor generale necesare întelegerii mecanismelor 

fundamentale  care stau la baza funcționării normale a sistemelor 

biologice 

-  

5.2. Obiective specifice 1. prezentarea noșiunilor de necesare înțelegerii mecanismelor de 

conversie de energie din sistemele biologice  

2. prezentarea noțiunilor de informatică necesare înțelegerii 

mecanismelor de adaptare a organismului la condițiile de mediu 

3. prezentarea noțiunilor necesare pentru înțelegerea proprietăților 

mediului material în care se desfășoară procesele biolgice 

4. studierea efectelor unor factori fizici asupra sistemelor biologice;  

5. prezentarea principiilor de funcționare a unor tehnici și metode 

utilizate în practica medicală și stomatologică. 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs Metode de predare Observații 

Curs 1- NOŢIUNI ELEMENTARE DE 

TERMODINAMICĂ (partea 1) 

Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 

Curs 2 - NOŢIUNI ELEMENTARE DE 

TERMODINAMICĂ (partea 2) 

Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 

Curs 3 - NOŢIUNI DE BIOCIBERNETICĂ Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 



Curs 4 - SISTEME DISPERSE - SOLUŢII Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 

Curs 5 - SISTEME DISPERSE - FENOMENE FIZICE Prezentare PPT – tablă albă  

Curs 6 - SISTEME DISPERSE - FENOMENE DE 

TRANSPORT MOLECULAR 

Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 

Curs 7 - BIOMECANICA FLUIDELOR Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 

Curs 8 - BIOFIZICA MEMBRANELOR CELULARE Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 

Curs 9 - BIOFIZICA EXCITABILITĂŢII CELULARE Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 

Curs 10 - BIOFIZICA APARATULUI LOCOMOTOR Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 

Curs 11 - INTERACŢIUNEA FACTORILOR FIZICI CU 

SISTEMELE BIOLOGICE (partea 1) 

Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 

Curs 12 - INTERACŢIUNEA FACTORILOR FIZICI CU 

SISTEMELE BIOLOGICE (partea 2) 

Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 

Curs 13 - INTERACŢIUNEA FACTORILOR FIZICI CU 

SISTEMELE BIOLOGICE (partea 3) 

Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 

Curs 14 - BAZELE RADIOIMAGISTICII MEDICALE Prezentare orală cu suport  

PPT – tablă albă 

 

8.2. Lucrări practice Metode de predare Observații 

LP 1 – seminar recapitulare noțiuni generale de fizică Prezentare orală – tabla albă   

LP 2 – seminar prezentarea metodelor standard de prelucrare a 

datelor experimentale 

Prezentare orală – tabla albă  

LP 3 - Determinarea vâscozitatii lichidelor biologice  Prezentare orală și 

demonstrație practică 

 

LP 4 - Determinarea tensiunii superficiale a soluțiilor Prezentare orală și 

demonstrație practică 

 

LP 5 - Microscopia optică. Măsurarea diametrului mediu al 

hematiilor 

Prezentare orală și 

demonstrație practică 

 

LP 6 - Metoda polarimetrică. Măsurarea concentrației unei 

soluții de glucoză 

Prezentare orală și 

demonstrație practică 

 

LP 7 - Metoda refractometrică. Măsurarea concentrației unei 

soluții de glicerină 

Prezentare orală și 

demonstrație practică 

 

LP 8 – Analiza spectrofotometrică. Măsurare de concentraţii 

şi trasare spectre de absorbţie. 

Prezentare orală și 

demonstrație practică 

 

LP 9 - Ochiul ca sistem optic centrat. Studiul defectelor de 

convergenta 

Prezentare orală și 

demonstrație practică 

 

LP 10 - Studiul osciloscopului – vizualizare și măsurare 

semnale electrice 

Prezentare orală și 

demonstrație practică 

 

LP 11 - Determinarea atenuării radiațiilor ionizante Prezentare orală și 

demonstrație practică 

 

LP 12 – Principii de ECG și interpretarea standard  Prezentare orală și 

demonstrație practică 

 

LP 13 – Seminar recapitulare   

LP 14 – Examen practic   

Bibliografie curs şi lucrări pracrice 

1. Dimoftache C., Herman S., Principii de biofizică umană, Editura Universitară Carol Davila, (2003) 

2. Gheorghiu T., Grossu T., Săhleanu, Introducere în Biofizică, Editura Ştiinţifică, (1967) 

3. Gherbanovschi, C., Gherbanovschi N., Manual de Fizică, Clasa a X-a, Editura Niculescu ABC, 2006 

4. Ionescu D., Vinersan J, Biofizică Medicala - Curs, Editura Universitară Carol Davila, (2008) 

5. Popescu A., Elemente de Biofizică Moleculară şi Supramoleculară, volumul I şi II, Editura ALL, (1997) 



6. Randall E.James, Elements of Biophysics, ZearBook Medical Publishers Inc., (1962) 

7. Ştefănescu C., Medical Biophysics An Introduction for students,Editura Tehnopress, (2002) 

8. Truţia C., Biofizică Medicală, Editura Tehnoplast, (1996) 

9. Vasilescu V., Mărgineanu, Introduction to Neurobiophysics, Abacus Press, (1981) 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Noțiunile acumulate asigură formarea unui bagaj minim de cunoștințe necesar parcurgerii materiilor mai 

complexe din anii următori de studiu. Activitatea practică desfășurată în laborator, asigură formarea 

depriderilor necesare pentru activitațile clinice din cadrul disciplinelor din anii următori de studiu 

 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs Număr de răspunsuri 

corecte 

Test grilă scris – 40 

intrebari - timp de lucru 

45 minute 

80 % 

Lucrări practice Abilitatea de a identifica 

echipamentele utilizate 

Examinare orală 20% 

Cunoașterea noțiunilor 

teoretice, a principiului de 

funcționare și a tehnicii de 

lucru 

Standard minim de performanță 

● Pentru examanul practic: să identifice aparatul şi să cunoască tehnica de lucru utilizată pentru metoda 

respectivă 

● Pentru examenul teoretic: să raspundă corect la minim 13 întrebări tip grilă  

 

Observatie:  
Fisa disciplinei se va adapta in functie de evolutia situatiei pandemiei COVID-19 

 
Data completării: 

 

16.09.2020 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

  

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

 

23.09.2020 

 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 

         Prof. Univ.  Dr. Marina Imre 


