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Aprobată

la şedinţa Consiliului Facultăţii Farmacie
Proces verbal Nr.___ din_________________

Decanul Facultăţii Farmacie
Dr., conferenţiar _____________N. Ciobanu

Aprobată

la şedinţa catedrei Chimie generală
Proces verbal Nr.11 din 6 iunie 2014

Şef catedră,
Dr., conferenţiar ___________C. Cheptănaru

PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU STUDENŢII

FACULTĂŢII FARMACIE

Denumirea cursului: Chimie coloidală

Codul cursului: F04O039

Tipul cursului: Disciplină obligatorie

Numărul total de ore – 68

inclusiv curs 17 ore, ore practice 51 ore

Numărul de credite alocat unităţii de curs: 3 ore

Numele autorilor care predau unităţile de curs: dr. şt. ch. conf. Vasile Sârbu

lector superior Elena Jora

Chişinău 2014
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I. Scopul disciplinei chimie coloidală
Formarea la studenţi a cunoştinţelor teoretice în domeniul chimiei coloidale, acumularea

deprinderilor practice şi aplicarea lor la studierea chimiei farmaceutice şi tehnologiei
medicamentelor.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei chimie coloidală
 La nivel de cunoaştere şi înţelegere

 să determine obiectul de studii a disciplinei;
 să cunoască bazele teoretice a proceselor fizice şi fizico-chimice care au loc la formarea

sistemelor coloidale.
 să cunoască cei mai importanţi factori care influenţează procesele de formare a soluţiilor

coloidale şi rolul lor în practica farmaceutică.
 La nivel de aplicare

 să poată crea condiţiile necesare de obţinere a soluţiilor coloidale;
 să poată efectua prin diferite metode coagularea sistemelor coloidale.
 să soluţioneze probleme de situaţie, prelucrând multilateral şi critic informaţia însuşită.
 să fie apt de a aplica principiul cauză-efect.

 La nivel de integrare

 să poată folosi cunoştinţele din domeniul chimiei coloidale la studierea altor discipline:
chimia analitică, chimia farmaceutică şi tehnologia medicamentelor.

 să aprecieze importanţa chimie coloidale în contextul farmaciei.
 să deducă interrelaţii între chimia coloidală şi alte discipline fundamentale.
 să fie apt de a asimila noile realizări în disciplinele farmaceutice.

III. Condiţionări şi exigenţe prealabile
Chimia coloidală este ramura chimiei care se ocupă cu studiul soluţiilor coloidale şi a

fenomenelor fizico-chimice de suprafaţă.
Unul dintre obiectivele cele mai importante ale chimiei coloidale este de a completa

chimia cu studiul unor sisteme şi unor proprietăţi pe care chimia clasică nu le-a putut studia,
deşi tocmai aceste proprietăţi şi sisteme sunt deseori cele mai importante pentru ştiinţile
farmaceutice.

Domeniul deosebit de important şi extrem de vast al chimiei coloidale, impune
cunoaşterea noţiunilor acestei discipline cu profil chimic, biologic şi farmaceutic. Ea
constituie baza înţelegerii cît mai complete a diferitor procese fizico-chimice, atît din punct de
vedere teoretic cît şi practic.

IV. Conţinutul de bază a cursului chimie coloidală

A. Prelegeri:

Nr. Tema Ore
1 Obiectul şi importanţa chimiei coloidale în farmacie. Natura, clasificarea şi

proprietăţile generale ale sistemelor disperse. 1

2 Metode de preparare şi purificare a sistemelor disperse. 1
3 Proprietăţile cinetice a sistemelor coloidale. 1
4 Proprietăţile optice a sistemelor coloidale. 1
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5 Fenomene de suprafaţă. Adsorbţia la limita de separare lichid-gaz, lichid-lichid. 1

6 Termodinamica fenomenelor de suprafaţă. Adsorbţia la interfaza corp solid-
lichid, corp solid-gaz. 1

7 Fizico-chimia fenomenelor de suprafaţă. Adsorbţia din soluţiile de neelectroliţi şi
electroliţi. Cromatografia. 1

8 Fenomene electrice coloidale. 1
9 Soluţiile coloidale micelare. 1
10 1
11 Stabilitatea şi coagularea solilor liofobi. 1
12 Aerosoli, pulberi, suspensii, emulsii şi aplicarea lor în farmacie. 1
13 1
14 Coloizi de asociaţie (soli liofili micelari ) 1
15 Compuşi macromoleculari (CMM) şi interacţiunea lor cu solvenţii. 1
16 Vîscozitatea şi presiunea osmotică a soluţiilor CMM. 1
17 Stabilitatea soluţiilor CMM. Geluri. Difuziunea în geluri. 1

B. Lucrări practice:

Nr. Tema Ore
1 Regulile de lucru în laboratorul de chimie coloidală. Oformarea dării de

seamă. Noţiuni generale.
3

2 Prepararea, proprietăţile şi metodele de purificare ale solilor. 3
3 Determinarea dimensiunilor particulelor fazei dispersate în suspensii prin

metoda de sedimentare.
3

4 Determinarea tensiunii superficiale a soluţiilor apoase ale substanţelor
superficial – active.

3

5 Cercetarea adsorbţiei acidului acetic pe cărbune. 3
6 Experienţe calitative de adsorbţie. 3
7 Cromatografia amestecurilor de substanţe medicamentoase. 3
8 Lucrarea de control  N1. 3
9 Determinarea potenţialului electrocinetic prin metoda macroelectroforezei. 3
10 Determinarea pragului de coagulare a solilor liofobi. 3
11 Prepararea şi proprietăţile emulsiilor. 3
12 Determinarea concentraţiei critice micelare în soluţiile de oleat de sodiu prin

metoda lui Rehbinder.
3

13 Cercetarea cineticii de îmbibare a compuşilor macromoleculari prin metoda
volumetrică.

3

14 Determinarea masei molare a CMM prin metoda vîscozimetrică. 3
15 Lucrare de control N 2 3
16 Determinarea punctului izoelectric al gelatinei. Cercetarea influenţei

electroliţilor asupra vitezei de gelatinizare.
3

17 Colocviu diferenţiat. 3
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V. Bibliografia recomandată:
- A. Obligatorie:
1. Беляев А.П., Кучук В.И., Евстратова К.И., Купина Н.А, Малахова Е.Е.

Физическая и коллоидная химия. Москва, 2010.
2. Grigore Junghietu, V. Sârbu… Chimie coloidală. Chişinău, 1996.
3. К. И. Евстратова, Физическая и коллоидная химия. М. “Высшая школа”, 1990.
4. С. С. Воюцкий. Курс коллоидной химии. М. Химия. 1975
5. V. Sârbu, E. Jora, Culegere de lucrări practice şi de laborator la chimia coloidală.

2011
6. В. А. Сырбу. Сборник методических указаний по коллоидной химии. Кишинев

1990
7. В. А. Сырбу. Методическое пособие к решению задач (МПРЗ) по коллоидной

химии. ч. 1, 2,  Кишинев 1985

- B. Suplimentară:
1. Ludovic Kurunczi, Curs de chimie fizică şi coloidală pentru farmacişti. Editura

Mirton,   Timişoara 2000
2. Emil Făgărăşan, Silvia Imre. Chimie fizică experimentală, Editura Medicală

Universitară „Iuliu Harţiegalu”, Cluj-Napoca 2005.
3. Ştefan Moisescu, Chimie fizică. Sisteme farmaceutice. Ed. Universitară „Carol

Davila” Bucureşti 2003.
4. Gavril Niac, Ossi Horovitz, Ioana Mureşan, Chimie fizică Vol 1, 2. Editura

U.T.Press Cluj-Napoca 2001
5. Constantin Ionescu. Chimie fizică. Ed. Didactică şi Pedagogic,  Bucureşti 1982
6. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия, М., 1988

VI. Metode de predare şi învăţare utilizate:
Disciplina chimie coloidală este predată în maniera clasică: cu prelegeri şi lucrări

practice. La prelegeri va fi citit cursul de către titularii de curs. La lucrările practice
studenţii vor studia experienţele cele mai semnificative, completând caietul de lucrări
practice în final cu explicări ale aplicabilităţii generale cît şi specifice domeniului de
cercetare al medicamentului.

VII. Sugestii pentru activitate individuală:
Din punct de vedere pedagogic, una din cele mai puţin eficiente metode de însuşire

este ascultarea pasivă a cursurilor, chiar şi în cazul structurării şi ilustrării foarte minuţioase
ale acestora.

Îndeplinirea practică a unui experiment este mult mai eficientă decît citirea despre cum
trebuie să faci, dar mai eficient este să înveţi pe altcineva să facă acelaşi lucru. Iată de ce cel
mai bine cunosc disciplina profesorii, care predau această disciplină.

Dacă doriţi să aveţi succese în însuşirea Chimiei coloidale, urmează să lucraţi activ cu
materialul. Ce înseamnă acest lucru:

1. Iniţial citiţi materialul, dar nu pur şi simplu îl parcurgeţi cu vederea pe diagonală.
Faceţi notiţe. Încercaţi să formulaţi singuri momentele principale. Studiaţi schemele şi
imaginile din manual şi caiet. Răspundeţi la testele formulate în caiete. Memorizaţi şi
scrieţi formulele compuşilor şi ecuaţiile reacţiilor chimice.

2. Veniţi la cursuri şi lucrări practice, dar nu pentru a face prezenţă! Dacă procedaţi
altfel, puţin probabil că veţi face faţă cerinţelor. Conspectaţi atent. Treceţi informaţia
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prin sine şi întrebaţi-vă: Sunteţi de acord cu profesorul? Înţelegeţi despre ce este
vorba? Corespunde materialul predat cu cel din manual?

3. Puneţi întrebări! profesorului, unul altuia, sine însuţi, în aulă, în sala de studii, în
coridoare, în birourile profesorilor. Faptul că puneţi întrebări înseamnă că încercaţi să
înţelegeţi şi să prelucraţi materialul predat şi nu poate fi decât salutabil. Avem ore
speciale de consultaţii individuale. Nu ezitaţi să veniţi la aceste consultaţii.

4. Organizaţi-vă în grupuri de câte 2-3 studenţi pentru a vă întâlni regulat în vederea
discuţiilor asupra materialului cursului şi pregătirea pentru totalizări. De regulă, în
grupuri de lucru mici se sintetizează o înţelegere mult mai amplă şi mai clară, decât
lucrând individual. În plus abilitatea de a explica colegilor materialul însuşit vă va fi
foarte de folos pentru viitor.

5. Utilizaţi raţional timpul. Conform cerinţelor în vigoare pentru fiecare oră de lucru în
contact direct cu profesorul, studentul trebuie să lucreze individual 1-2 ore. Altfel
spus, pentru însuşirea suficientă a disciplinei urmează să lucraţi individual cel puţin 5
ore săptămânal.

VIII. Metode de evaluare:
La disciplina Chimie coloidală pe parcursul jumătăţii anului de studiu, sunt 2 lucrări

de control.
Lucrările de control sunt alcătuite dintr-o întrebare teoretică cu deducere, 10 teste

compliment simplu, 10 teste compliment multiplu şi o problemă. Fiecare probă poate fi
susţinută de 2 ori, plus o dată în penultima săptămână a semestrului (săptămâna de
atestare).

La colocviul diferenţiat la disciplina chimia coloidală nu sunt admişi studenţii cu
media sub nota 5, precum şi studenţii care nu au recuperat absenţele de la lucrările practice.

Colocviul diferenţiat la disciplina chimia coloidală este combinat, alcătuit din proba
test-grilă şi proba orală.

Proba test-grilă constă din variante a câte 20 teste fiecare din toate temele cursului de
chimie coloidală. Proba se notează cu note de la 0 până la 10.

Proba orală se efectuează prin oferirea fiecărui student a câte 2 întrebări teoretice şi o
problemă. Studentul are la dispoziţie 30 min pentru a se pregăti de răspuns. Proba se notează
cu note de la 0 până la 10.

Subiectele pentru colocviu diferenţiat (testele, cîte 20 la fiecare lucrare de control), iar
lista întrebărilor teoretice se aprobă la şedinţa catedrei şi se aduc la cunoştinţa studenţilor cu
cel puţin o lună pînă la sesiune.

Nota finală constă din 3 componente: nota medie pe semestru (coeficientul 0,5), proba
orală (coeficientul 0,3), test-grilă (coeficientul 0,2).
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Modalitatea de rotunjire a notelor

Suma ponderată a notelor de la evaluările
curente şi examinarea finală

Nota finală

5 5
5,1-5,5 5,5
5,6-6,0 6
6,1-6,5 6,5
6,6-7,0 7
7,1-7,5 7,5
7,6-8,0 8
8,1-8,5 8,5
8,6-9,0 9
9,1-9,5 9,5
9,6-10 10

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” şi se
echivalează cu calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale
examenului nepromovat.

IX. Limba de predare:
Română, Rusă.


