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Competențe: C1.2 Explicarea și interpretarea unor proprietăți, concepte, abordări, teorii, modele și noțiuni fundamentale de structură și reactivitate a compuşilor chimici; 
C2.2 Descrierea și interpretarea metodelor şi tehnicilor folosite la determinarea structurii și a proprietăților compușilor chimici; prelucrarea şi interpretarea rezultatelor; 
C3.4 Analiza și interpretarea critică a modului de desfășurare a experimentelor de laborator și a rezultatelor obținute; C3.5 Elaborarea şi prezentarea unui raport referitor 
la desfăşurarea unui experiment de laborator, cu descrierea modului de lucru și interpretarea rezultatelor; C4.3 Aplicarea cunoştinţelor interdisciplinare pentru tratarea 
complexă a fenomenelor chimice; C5.4 Aplicarea metodelor standard de evaluare a calitatii preparatelor,  tehnicilor si rezultatelor analizelor din domeniul biochimiei, 
biologiei şi microbiologiei; C6.3 Identificarea si utilizare a corecta a conceptelor, teoriilor si metodelor de baza in raport cu o problema concreta de aplicare a unui proces 
industrial 

 
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Valabil începând cu anul universitar 2021-2022 

Nr. 
crt. 

Titlul disciplinei Activități 
didactice 

Nr. 
credite 

Forma de 
evaluare 

C AP 

1. Tehnici cromatografice in laboratoarele de analize  15 15 3 E 

2. Tehnici avansate de analiză structurală  a compușilor anorganici  15 15 3 C 

3. Genetică moleculară  15 15 3 E 

4. Asigurarea calității rezultatelor în domeniul chimiei clinice 15 15 3 C 

5. Biochimie clinică  15 15 3 E 

6. Analize fizico-chimice ale compușilor organici  15 15 3 C 

7. Speciația chimică și analiza speciației chimice în sisteme naturale  15 15 3 E 

8. Metode electrochimice pentru analiza produselor farmaceutice   15 15 3 E 

9. Practică pentru elaborarea proiectului de absolvire - 30 3 VP 

TOTAL 270 27 5E+3C+1VP 
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