FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
De Științe
ChimieșiBiologie
IngineriaProduselorAlimentare
Licenţă
Controlul și Expertiza Produselor Alimentare
IF – învăţământ cu frecvenţă
39.00

2. Date despredisciplină
2.1 Denumireadisciplinei

Tehnologii generale în industria alimentară II
Teoria științei alimentului
Aplicare practică și proiectare pe lanțul agroalimentar
2.2 Aria de conţinut
Analiza, exploatarea și proiectarea instalațiilor și echipamentelor
Monitorizare, control șiproiectare a produselorșitehnologiilor
conf. dr. ing. Mihali Cristina Maria Carmen
2.3 Responsabil de curs
Adresa de email: mihali.cristina@gmail.com
2.4 Titularul activităţilor de seminar / conf. dr. ing. Mihali Cristina Maria Carmen
laborator / proiect
Adresa de email: mihali.cristina@gmail.com
2.5 Anul de studiu
3 2.6 Semestrul 6 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimuldisciplinei

Ob, DD

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56 din care: 3.5 curs

2 3.3 seminar /
laborator/proiect
28 3.6 seminar /
laborator/proiect

2
28
ore

Distribuţiafondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

48

Documentaresuplimentarăînbibliotecă, peplatformeleelectronice de specialitateşipeteren

12

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

6

Tutoriat

6

Examinări
Alteactivităţi: elaborareproiect

2

3.7 Total ore studiu individual

48

3.8 Total ore pesemestru

104

3.9 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Promovarea examenului de Operatii unitare in industria alimentara
Cunoştinţe de chimiefizică, biochimie, chimieorganica, chimiaalimentelor,
operatiiunitare in industriaalimentara, de chimieanalitica, de metodesitehnici de
analizainstrumentala, abilitatea de a efectuacorectoperatiicurente de laborator,
4.2 de competenţe
lucrul cu reactiviichimici, preparareasolutiilor, utilizarea pH-metrului, a
spectrofotometrului

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare aseminarului /
laboratorului / proiectului

Sală de curs cu videoproiector, laptop, conectare Internet
Laborator dotat cu sticlărie si aparate de laborator,
refractometru de laborator, spectrofotometru, pH-metru,
termolactodensimetru, butirometru , centrifuga de laborator,
balanta hectolitrica, vana de prelucrare a coagulului, ustensile
pentru prelucrarea coagulului, vase emailate, plita

Competenţetransversale

Competenţeprofesionale

6. Competenţelespecificeacumulate
CUNOSTINTE:
C1.1 Descrierea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din ştiinţa alimentelor
(definită în termeni multidisciplinari), referitoare la structura, proprietăţile şi transformările
componenţilor şi contaminanţilor alimentari pe parcursul lanţului agroalimentar aferent proceselor
de transformare a materiilor prime de origine vegetala si animala in produse alimentare
C1.5Elaborarea de proiecte tehnologice pe lanţul agroalimentar, prin fundamentare ştiinţifică în
scopul îmbunătăţirii performanţelor existente
C2.1 Descrierea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din domeniul proceselor şi
exploatării instalaţiilor din lanţul agroalimentar
C2.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, metodelor şi modelelor inginereşti de bază în probleme
de exploatare a echipamentelor în industria agroalimentară
C2.5 Elaborarea de proiecte legate de procese şi echipamente specifice industriei agroalimentare
C3.1 Descrierea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază privind tehnologiile
agroalimentare
ABILITĂTI:
C1.3.Aplicarea principiilor şi metodelor de bază din ştiinţa alimentelor pentru soluţionarea
problemelor inginereşti şi tehnologice, inclusiv cele legate de siguranţa alimentelor
C1.4. Evaluarea caracteristicilor calitative şi cantitative, performanţelor şi limitelor proceselor
specifice lanţului agroalimentar
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 tehnologice din domeniul industriei agroalimentare
C3.5 Elaborarea unui proiect de tehnologie alimentara pentru fabricarea unui produs lactat
CT1. Aplicareastrategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţăşiresponsabilitateînmuncă,
punctualitateşiasumarearăspunderiipentrurezultateleactivităţiipersonale, creativitate, bun simt,
gândireanaliticăşicritică, rezolvarea de problemepebazaprincipiilor, normelorşi a valorilorcodului de
eticăprofesionalăîndomeniulalimentar.
CT2.
Aplicareatehnicilor
de
interrelaţionareîncadruluneiechipe;
amplificareaşicizelareacapacităţilorempatice de comunicareinterpersonalăşi de asumare a
unoratribuţiispecificeîndesfăşurareaactivităţii
de
grupînvedereatratării
/
rezolvării
de
conflicteindividuale / de grup, precumşigestionareaoptimă a timpului.
CT3.
Utilizareaeficientă
a
diverselorcăişitehnici
de
învăţare
–
formarepentruachiziţionareainformaţiei din baze de date bibliograficeşielectronice, înlimbaromână,
câtşiîntr-o
limbă
de
circulaţieinternaţională,
precumşievaluareanecesităţiisiutilităţiimotivaţiilorextrinsecisiintrinseci ale educaţiei continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Insusirea de cunostinte si abilitati privind tehnologiile alimentare
7.1 Obiectivul general al
(conducerea, analiza şi elemente de proiectare a tehnologiilor alimentare
disciplinei
de la materii prime pană la produs finit.)

• Însuşirea principalelor tipuri de tehnologii de prelucrare din industria
7.2 Obiectivelespecifice

alimentară necesare formării viitorului specialist în industria alimentară:
tehnologii de separare, tehnologii preparative şi biotehnologii alimentare
care se aplică în diferite ramuri ale industriei alimentare.

• Însuşirea de cunoştinţe privind tehnologia laptelui şi a produselor lactate,
tehnologia fabricării zahărului şi a unor produselor zaharoase
• Însuşirea unor metode de testare a calităţii materiilor prime din industria
alimentară, a semifabricatelor şi a calităţii produselor finite.
• Efectuarea de calcule tehnologice.
• Întocmirea unui proiect privind tehnologia de fabricare a unui produs
alimentar (produse lactate). In cadrul proiectului se va alege si adapta un
proces tehnologic pentru tema de proiectare, se vor alege echipamentele
specifice pentru operațiile tehnologice explicand alegerea.
• Aplicarea principiilor şi metodelor de bază din ştiinţa alimentelor pentru
soluţionarea problemelor inginereşti şi tehnologice, inclusiv cele legate
de siguranţa alimentelor in cadrul temei de proiectare;
• Elaborarea
de
proiecte
legate
de
proceseşiechipamentespecificeindustrieiagroalimentare
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
Tehnologia fabricarii
zaharului din sfecla de zahar
(6 ore)
Tehnologia fabricarii
produselor zaharoase (4 ore)
Tehnologia extragerii
amidonului (4 ore)
Testareacunostintelor se
Tehnologia fabricarii
Expunere, problematizare, dezbatere,
aplica la
dextrinei si glucozei (4 ore)
explicatii, studii de caz, testareacunostintelor
sfarsitulcapitolelorstudiate
Tehnologia fabricarii
alcoolului etilic (4 ore)
Tehnologia prelucrarii
laptelui si a fabricarii
produselor lactate.
Tehnologia extragerii
cazeinei
(6 ore)
Bibliografie
1. Banu, C. şi colab. – Manualul inginerului de industrie alimentară, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1998.
2. Banu, C. şi colab. – Tratat de industrie alimentara. Tehnologii alimentare.Editura ASAB, Bucureşti,
2009.
3. Banu, C. şi colab. – Progrese tehnice, tehnologice şi ştiinţifice în industria alimentară, Ed. Tehnică,
Bucureşti, 1992 (vol. I), 1993 (vol. II).
4. Mihali, C. Dippong, T., Lucrari practice de tehnologii generale in industria alimentara, Editura
Risoprint, Cluj Napoca, 2015
5. Ţibulca, D. şi Jimborean, C., Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, Editura Academic Pres,
Cluj-Napoca, 2003.
6. Guzun, V. şi colab., Industrializarea laptelui, Editura Tehnica-Info, Chişinău, 2001.
7. Guş, C., Laptele şi derivatele sale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007.
8. Mihali, C., Oprea, G., Tehnologie generală în industria alimentară, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2003
9. Muscă, M., Tehnologia generală a industriei alimentare, Universitatea Galaţi, 1984.
10. Nedeff, V., Materii prime şi tehnologii generale în industria alimentară, Universitatea din Bacău, Bacău,
1998.
11. Dippong, T., Mihali, C., Vosgan, Z., Analiza senzoriala a produselor alimentare. Elemente de teorie si
aplicatii practice, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2014
8.2 Seminar / laborator /
Metode de predare
Observaţii
proiect
Expunerea, demonstratia , metoda lucrarilor
Se evalueaza periodic
Laborator

N.T. S. Prezentarea lucrărilor practice, interpretarea rezultatelor,
referatele de
(2 ore)
evaluareareferatului de prezentare a
laboratorîntocmite de
rezultatelorşi a interpretăriilor
studenți
Analiza unor indicatori
calitativi ai zahărului.
Determinarea conținutului de Prezentareaunuireferatcuprinzandelemente de
proiectare ale uneisectii de fabricare a
săruri din zahăr.
unuiprodusalimentar
Determinarea substanțelor
reducătoare din zahăr. (4 ore)
Prepararea batoanelor de
cacao.Transformarea
polimorfa a untului de cacao
din ciocolata. (4 ore)
Analize fizico-chimice ale
amidonului (2 ore)
Hidroliza acida a suspensiilor
de amidon (2 ore)
Analize fizico chimice ale
laptelui pentru evaluarea
calitatii laptelui.
Determinarea densitatii
laptelui. Aciditatea laptelui.
Titrul proteic al laptelui. (4
ore)
Prepararea produselor lactate
acide. Analize fizico-chimice
ale produselor lactate
dietetice acide: determinarea
continutului de grasime, a
aciditatii (2 ore)
Prepararea untului din
samantana . Determinarea
continutului de apa din unt.
Determinarea randametului
de utilizare a grasimii (2 ore)
Coagularea laptelui. Factori
care influenteaza calitatea
coagulului. Prepararea
branzei proaspete de vaci (2
ore)
Prezentarea de proiecte si
referate (4 ore)
Bibliografie
1. Banu, C. şi colab. – Manualul inginerului de industrie alimentară, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1998.
2. Banu, C. şi colab. – Tratat de industrie alimentara. Tehnologii alimentare.Editura ASAB, Bucureşti,
2009.
3. Banu, C. şi colab. – Progrese tehnice, tehnologice şi ştiinţifice în industria alimentară, Ed. Tehnică,
Bucureşti, 1992 (vol. I), 1993 (vol. II).
4. Ţibulca, D. şi Jimborean, C., Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor”, Editura Academic Pres,
Cluj-Napoca, 2003.
5. Guzun, V. şi colab., Industrializarea laptelui, Editura Tehnica-Info, Chişinău, 2001.
6. Guş, C., Laptele şi derivatele sale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007.
7. Mihali, C., Oprea, G., Tehnologie generală în industria alimentară, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2003
8. Mihali, C., Dippong, T., Lucrari practice de tehnologii generale in industria alimentara, Editura
Risoprint, Cluj Napoca, 2015
9. Nedeff, V., Materii prime şi tehnologii generale în industria alimentară, Universitatea din Bacău, Bacău,
1998

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul cursului este în consens cu aşteptările comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatorilor din domeniul Controlului si Expertizei Produselor Alimentare.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Complexitatea şi corectitudinea
cunoştinţelor

Testarea periodică prin
teste de evaluare a
cunoștințelor

10.4 Curs
Complexitatea şi corectitudinea
cunoştinţelor, rezolvarea corectă a
aplicaţiilor numerice
Laborator

10.5 Laborator/proiect

Activitatea la lucrările de laborator
Corectitudinea şi calitatea referatelor
de laborator cu rezultate obţinute şi
interpretarea acestora
Evaluarea corectitudinii efectuării
operaţiilor de laborator şi a referatului
pentru lucrarea finală efectuată
Proiect

10.3 Pondere
din nota finală
10%

Examen scris

50%

Evaluare sistematică
Verificare periodică

5%
5%

Efectuarea unei lucrări de 10%
laborator finale în condiţii
de autonomie restrânsă

Evaluarea etapelor de lucru din cadrul
Evaluarea sistematică pe
proiectului
parcursul semestrului
Evaluarea referatului intocmit
referitor la tehnologia de fabricarea a Evaluareafinală
unui produs alimentar
10.6 Standard minim de performanţă

10%

10%

•Nota 5 la laborator.
•Nota 5 la lucrareascrisă
Semnătura titularului de curs
conf. univ. dr. ing. Cristina Mihali

Semnătura titularului de seminar
conf. univ. dr. ing.. Cristina Mihali

Semnătura directorului de departament
Conf. univ. dr. Zoita Berinde

