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DEPARTAMENTUL DE CHIMIE SI BIOLOGIE

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Centrul Universitar Nord Baia Mare
1.2 Facultatea
Ştiinţe
1.3 Departamentul
Chimie şi Biologie
1.4 Domeniul de studii
Inginerie
1.5 Ciclul de studii
Licenţă
1.6 Specializarea / Programul de studii Controlulsi Expertiza Alimentelor
1.7 Forma de invatamant
IF - invatamant cu frecventa
1.8 Codul disciplinei
SCEPL506
1.1 Instituţia de învăţământ superior

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Analiza fizico-chimică şisenzorială a alimentelor I
Teoriaștiințeialimentului. Aplicarepracticășiproiectarepelanțulagroalimentar.
2.2 Aria de conținut
Analiza, exploatareașiproiectareainstalațiilorșiechipamentelor.
Monitorizare, control șiproiectare a produselorșitehnologiilor.
2.3 Titularul activităţilor de curs
Conf.dr. ing. Dippong Thomas
2.4 Titularul activităţilor de aplicaţii Sl. dr. ing. Pop Flavia
2.5 Anul de studii III 2.6 Semestrul 1
2.7 Tipul de evaluare Ex
2.8 Regimul disciplinei
Ob
3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)
din care: 3.1.1 curs
2 3.1.2 seminar
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.1.3 laborator
2 3.1.4 proiect
din care: 3.2.1 curs
28 3.2.2 seminar
3.2 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.2.3 laborator 28 3.2.3 proiect
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
Examinări
3.3 Total ore studiu individual
62
3.4 Total ore pe semestru
118
3.5 Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
biologie, matematica, prelucrare statistică
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Capacitatea de analizăşisinteză; identificareaproblemelor, gândireinductivă,
gândiredeductivă, înţelegereaprezentăriiorale.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
Sala de curs dotata cu tabla, calculator şi videoproiector, ecran de proiecție
cursului
Sala de laborator dotata cu tabla, creta, mese de lucru
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
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Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
CUNOŞTINŢE:
C1. 1.
Descriereaşiutilizareaconceptelor, teoriilorşimetodelor de bază din ştiinţaalimentelor
(definităîntermenimultidisciplinari),
referitoare
la
structura,
proprietăţileşitransformărilecomponenţilorşicontaminanţiloralimentaripeparcursullanţuluiagroalimentar.
C1.2. Explicareaşiinterpretareaconceptelor, proceselor, modelelorşimetodelor din ştiinţaalimentelor,
folosindcunoştinţele
de
bazăprivindcompoziţia,
structura,
proprietăţileşitransformărilecomponenţiloralimentarişiinteracţiuneaacestora
cu
altesistemepeparcursullanţuluiagroalimentar.
Realizareacontroluluişiexpertizeiproduseloralimentare,
inclusivîndomeniulprotecţieiconsumatorilor.
Conţinutulteoretic
al
cursuluifundamenteazăacestecunoştinţeiarlucrările practice creeazăaceledeprinderi practice necesareunui
bun analist
ABILITĂŢI:
C2.3 Aplicarea principiilor şi metodelor ingineresti de bază pentru soluţionarea problemelor tehnologice în
lanţul agroalimentar.
C2.4 Analiza critică, evaluarea caracteristicilor, performanţelor şi limitelor unor procese şi echipamente.
Abilitatea de a alege metoda specifică de identificare optimă a aditivilor din alimente
C3.3 Monitorizarea şi controlul proceselor tehnologice din industria alimentară, identificarea situaţiilor
anormale şi propunerea de soluţii/
CT.1 Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă,
punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simt, gândire
analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică
profesională în domeniul alimentar.
CT.2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor
empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de
grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte individuale / de grup, precum şi gestionarea

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
O.1.Familiarizarea viitorilor specialişti de industrie alimentară cu modul de percepere a
senzaţiilor create de produsele alimentare, cu metodele utilizate în
7.1 Obiectivul general al analiza senzorială a produselor alimentare şi metodele de interpretare a datelor obţinute în
disciplinei
urma analizei senzoriale.
O.2. Insusirea şi întelegerea proprietatilor fizico-chimice si structurale ale
materiei si caracterizarea fenomenelor fizico chimice.
O.1.Cunoaşterea semnificaţiei conceptului actual de calitate a produselor alimentare;
O.2.Identificarea si evlauarea senzoriala a caracteristicilor senzorial a diferitelor tipuri de
produse alimentare si corelarea cu parametrii delucru impusi de produs.
O.3. Familiarizarea cu nomenclatura specifică analizei senzoriale a produselor alimentare;
O.4.Cunoaşterea factorilor care condiţionează reuşita degustării;
O.5. Cunoaşterea însuşirilor degustătorului, a organelor de simt, a senzaţiilor şi a modului
în care acestea influenţează evaluarea senzorială;
O.6. Cunoaşterea detaliilor privind tehnica degustării, a modului în care se face notarea,
7.2 Obiectivele specifice clasificarea si caracterizarea produselor alimentare;
O.7. Cunoaşterea metodelor de evaluare senzorială a produselor alimentare.
O.8. Utilizarea metodelor de evaluare senzorială în vederea aprecierii calităţii produselor
alimentare.
O.9.Aplicareaprincipiilorsimetodelor de baza din
ştiinţaalimentelorpentrusoluţionareaproblemeloringinereştisitehnologice, inclusive cele
legate de siguranţaalimentelor.
O.10.Descrierea siutilizareaconceptelor, teoriilorsimetodelor de bazăprivindmetodele de
analizafizico-chimice li senzorilă a alimentelor
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8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Explicatia
1. Introducere în analiza senzorială. Notiuni generale si auxiliare de analiza
Abordareaeuristică
senzorială.
Explicatia
2. Tehnici de lucruutilizateîn analiza senzorială
Conversaţia
3. Forme de examinare senzorială
DezbatereaExemplificarea
4. Pragurisenzoriale
5. Metodeși teste de lucruîn analiza senzorială
5.1. Metode de diferențiere a calității
Expunerea
5.1.1. Metodaprobelorperechi.
Explicatia
5.1.2. Metodaduo-trio
Conversaţia
5.1.3. Metodatriunghiului
Studiul de caz
5.1.4. Metodacomparăriisuccesive
5.1.5. Metoda 2 din 5
5.2.
Metode de descriere a calității
5.3.
Metode de apreciere a calitățiiprinpunctaj
5.4.
Metode de ordonaredupărang
Explicatia
5.5.
Metodaprin comparare cuscaraunitară de punctaj
DezbatereaExemplificarea
5.6.
Metoda de comparare prinscăridiferențiate de punctaj
Studiul de caz
5.7.
Metodaprin comparare cuscăridiferențiate de punctajși
penalizare
6. Rolulorganelor de simțînapreciereacaracteristicilorsenzoriale ale
Explicatia
produselor alimentare
Conversaţia
4.1. Senzaţiilegustative
DezbatereaExemplificarea
4.2. Senzaţiileolfactive
Studiul de caz
4.3. Senzaţiilevizuale
4.4. Senzaţiilecutanate
Explicatia
7. Legilecarestau la baza dinamiciisensibilității.
Exemplificarea
8. Condiţiigeneralepentrurealizareaanalizeisenzoriale
8.1. Condițiispecialepentrudegustători
Explicatia
8.2. Antrenamentulșiselecțiadegustătorilor
Dezbaterea
Conversaţia
8.3. Condițiiînainteșiîncursuldegustării.
Exemplificarea
8.4. Laboratorul de analizăsenzorială.
8.5. Aparaturășimateriale.
8.6. Desfășurareadegustării.
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Observaţii
2 ore
/1
4 ore
/2,3

4 ore
/4,5

4 ore
/6,7

6 ore
/8,9,10

2 ore
/11

6 ore
/12,13,14

Bibliografie:
1. Segal R., Barbu I., Analiza senzorială a produselor alimentare, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1982
2. Dippong T. Mihali C. Vosgan Z., Analiza senzoriala a produselor alimentare: elemente de teorie și aplicații
practice,Editura Risoprint Cluj Napoca, 2014, ISBN 978-973-53-1385-2
3. Diaconescu I., Păunescu C., Analiza senzorială în societăţile comerciale, Ed. Uranus, Bucureşti, 2003.
4. Banu C. (coord.), Calitatea şi analiza senzorială a produselor alimentare, Ed. Agir, Bucureşti, 2007
5. Apostu S., Nahiu A., Analiza senzorială a alimentelor, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
6. Iordăchescu G., Analiză senzorială-instrument pentru diversificarea şi controlul calităţii produselor alimentare, Ed.
Academica, Galaţi, 2009.
7. Marisli R. (coord.), Sensory-directed flavour analysis, CRC Press, 2007.
8. Beauchamp G.K., Bartoshuk L. (coord.), Tasting and smelling, Academic Press, New York, 1997.
9. Gacula M.C. (coord.), Descriptive sensory analysis in practice, Food&Nutrition Press, Connecticut, 1997.
10. Hootman R. (coord.), Manual of descriptive analysis testing for sensory evaluation, ASTM Publication, Philadelphia,
1992.
11. Yantis J.E. (coord.), The role of sensory analysis in quality control, ASTM Publication, Philadelphia, 1992..
12. Moskowitz H.R., Munoz A.M., Gacula M.C., Viewpointsandcontroversies insensory science and
consumerproducttesting, Food&Nutrition Press, Connecticut, 2003.
13. Jackson R.S. (coord.), Wine tasting – A professional handbook, Academic Press, New York, 2009.
Metode de predare

8. 2 Laborator
8.2.1 Norme de securitate şi sanatate în muncă. Determinarea organoleptică a
gustului şi mirosului apei potabile. Analiza senzorială diverselor sortimente de
apă minerală
8.2.2Analiza senzorială diverselor sortimente a sucurilor de fructe carbogazoase
şi necarbogazoase
8.2.3Analiza senzorială a fructelor și legumelor proaspete
Analiza senzorială a conservelor de legume și fructe și compoturilor
8.2.4Analiza senzorială a diverselor sortimente de parizer, salam de vară
Analiza senzorială a cărnii
8.2.5Analiza senzorială a diverselor sortimente de biscuiţi.
Analiza senzorială a berii
8.2.6Analiza senzorială a diverselor sortimente de unt, iaurt, lapte
8.2.7Analiza senzorială a diverselor sortimente de branză, telemea, cascaval,
smantana
8.2.8. Analiza senzorială a diverselor sortimente de pâine.
Analiza senzorială a vinului.
8.2.9.Analiza senzorială a diverselor sortimente de gemuri.
Analiza senzorială a diverselor sortimente de cereale
8.2.10. Analiza senzorială a diverselor sortimente de dropsuri şi ciocolată
8.2.11. Analiza senzorială a diverselor sortimente de conserve de peşte şi mazăre

Instrucţie
Lucru individual
Lucru individual
Lucru individual
Lucru individual
Lucru individual
Lucru individual
Lucru individual
Lucru individual
Lucru individual
Lucru individual
Lucru individual

Observaţii
2ore
/1
2 ore
/2
2 ore
/3
2 ore
/4
2ore
/5
2 ore
/6
2 ore
/7
2 ore
/8
2 ore
/9
2 ore
/10
2 ore
/11
2 ore
/12
2 ore
/13

8.2.12. Analiza senzorială a diverselor sortimente de cafele.
Lucru individual
Analiza senzorială a diverselor sortimente gume de mestecat.
8.2.13. Analiza senzorială a diverselor sortimente de paste de tomate.
Lucru individual
Analiza senzorială a diverselor sortimente de ceai.
8.2.14. Analiza senzorială a uleiurilor și a margarinei.
Lucru in echipă
2 ore/14
Analiza senzorială a înghețatei
Bibliografie:
1. A.M. Josceanu – Scurtă incursiune în analiza instrumentală, Ed. Ars Docendii, Bucureşti 2001
2. Vatca Gheorghe – Lucrari practice de analiza instrumentala, Ed. Risoprint, Cluj – Napoca, 2002
3. Apostu S., Nahiu A., Analiza senzorială a alimentelor, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
4. Banu C. (coord.), Calitatea şi analiza senzorială a produselor alimentare, Ed. Agir, Bucureşti, 2007
5. Dippong T. Mihali C. Vosgan Z., Analiza senzoriala a produselor alimentare: elemente de teorie și aplicații practice,
Editura Risoprint Cluj Napoca, 2014, ISBN 978-973-53-1385-2
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9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Tematica abordată în cadrul disciplinei asigură dobândirea cunoştinţelor specifice domeniului de ingineria
produselor alimentare, contribuind la obţinerea aptitudinilor practice, a flexibilităţii şi a securităţii pe piaţa muncii,
prin armonizarea cu cerinţele angajatorilor privind competitivitatea.

10. Evaluare
Tip
activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

Asimilarea noțiunilor teoretice din cadrul cursurilor
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate în activităţi Examen oral pentru
10.4
intelectuale complexe; Gradul de asimilare a limbajului de verificarea cunostintelor
Curs
specialitate şi capacitatea de comunicare
Gradul
de
asimilare
a
limbajului
de -Verificarea continua a
10.5 specialitate;Criteriicevizeazaaspecteleatitudinale:
seriozitatea, activitatii din timpul
Laborator interesulpentruinsusireaşiaplicareaconceptelordidacticeînproiectare orelor de laborator
aeducaţională;Participareaactiva la laboratorsi curs;
10.6 Standard minim de performanţă:
Cel putin nota 5 la examenul scris ceea ce inseamna abordarea a jumatate din subiecte.
Presupune: însuşirea si aplicarea corectă a conceptelor didactice în proiectarea educaţională.

Data completării

Semnătura titularului de curs
Conf. dr. ing. Dippong Thomas

Data avizării în departament

10.3 Pondere
din nota
finală
75%

25%

Semnătura titularului de seminar
Sl. dr. ing Pop Flavia

Semnătura directorului de departament
Conf. dr. Berinde Marioara Zoita
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