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FIªA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca,
Centrul Universitar Nord din Baia Mare
1.2 Facultatea
Stiinte
1.3 Departamentul
Chimie si Biologie
1.4 Domeniul de studii
Chimie
1.5 Ciclul de studii
Licenta
1.6 Specializarea / Programul de studii Chimie
1.7 Forma de învãþãmânt
IF – învãþãmânt cu frecvenþã
1.8 Codul disciplinei
SCHIL403
1.1 Instituþia de învãþãmânt superior

2. Date despre disciplinã
2.1 Denumirea disciplinei Controlul analitic al mediului
2.2 Aria de conþinut
2.3 Titularul activitãþilor de curs
Conf.dr.ing. Leonard Mihaly Cozmuta (mihalyleonard@yahoo.com)
2.4 Titularul activitãþilor de aplicatii Conf.dr.ing. Leonard Mihaly Cozmuta
2.5 Anul de studii II 2.6 Semestrul
IV 2.7 Tipul de evaluare
C 2.8 Regimul disciplinei
DS/DOB
3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activitãþilor didactice)
din care: 3.1.1 curs
2 3.1.2 seminar
3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã
4
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 învãþãmânt
56
Din care: 3.2.3 laborator 28 3.2.3 proiect
Distribuþia fondului de timp
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie ºi notiþe
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate ºi pe teren
Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ºi eseuri
Tutoriat
Examinãri
Alte activitãþi...................................
3.3 Total ore studiu individual
74
3.4 Total ore pe semestru
130
3.5 Numãrul de credite
5

ore
30
20
22
2

4. Precondiþii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Competente cognitive: cunoasterea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice
4.2 de competenþe
mediului, biochimiei, chimiei alimentelor;
 Competenþe acþionale: de documentare; lucrul in echipa;
5. Condiþii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfãºurare a
 Sala de curs prevazuta cu videoproiector
cursului
5.2. de desfãºurare a
 Laborator de analize fizico-chimice prevazut cu aparatura specifica analizelor
seminarului/laboratorului
spectroscopice, reactivi si sticlarie de laborator
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Competenþe
transversale

Competenþe profesionale

6. Competenþele specifice acumulate
CUNOSTINTE:
C5.1 Descrierea ºi utilizarea conceptelor, teoriilor ºi metodelor de bazã folosite în controlul domeniul
calitãþii mediului ºi expertiza produselor alimentare, referitoare la chimia compuºilor care determinã
calitatea mediului ºi trasabilitatea produselor alimentare, la transformãrile pe care aceºtia le suferã în timp
sau in cursul prelucrãrii, transportului ºi depozitãrii, la aparatura ºi metodele de determinare ºi analizã a
acestor compuºi ºi la legislaþia din domeniu
C5.2 Explicarea ºi interpretarea conceptelor, metodelor ºi modelelor utilizate în controlul ºi expertiza
mediului si a produselor alimentare, folosind cunoºtinþele de bazã privind chimia compuºilor care
determinã calitatea ºi trasabilitatea produselor alimentare, transformãrile pe care aceºtia le suferã în cursul
prelucrãrii, transportului ºi depozitãrii, metodele de determinare ºi analizã a acestor compuºi ºi legislaþia
din domeniu
ABILITÃTI:
C5.3 Aplicarea principiilor ºi metodelor de bazã pentru soluþionarea problemelor legate de controlul
calitãþii mediului ºi expertiza produselor alimentare
C3.3 Monitorizarea ºi controlul proceselor de poluare a mediului
C.5.4. Evaluarea caracteristicilor, performanþelor ºi limitelor unor metode ºi aparate utilizate în domeniul
analizei ºi controlului calitãþii, precum ºi al expertizei produselor alimentare
CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenþã, rigurozitate, eficienþã ºi responsabilitate în muncã,
punctualitate ºi asumarea rãspunderii pentru rezultatele activitãþii personale, creativitate, bun simt,
gândire analiticã ºi criticã, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor ºi a valorilor
codului de eticã profesionalã în domeniul alimentar.
CT3. Utilizarea eficientã a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare
profesionalã asistatã, atât în limba românã, cât si într-o limbã de circulatie internationalã.

7. Obiectivele disciplinei (reieºind din grila competenþelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general Asimilarea notiunilor legate de metodele spectroscopice de analiza, dezvoltate si utilizate
in baza interactiunilor dintre spectrul electromagnetic si substanta (materie).
al disciplinei
Absolventii specializarii trebuie sa cunoasca si sa utilizeze metode spectroscopice de
analiza in baza diferitelor tipuri de interactiuni dintre radiatii ale spectrulul
7.2 Obiectivele specifice
electromagnetic si substanta (materie): fotocolorimetrie, absorbtie atomica, analize FTIR,
spectrometrie de emisie, etc.
8. Conþinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Componentele mediului si impactul activitatilor antropice. Normative de
calitate a mediului si produselor alimentare.
Prelegerea
Clasificarea generala a metodelor de analiza utilizate in controlul si
interactiva
monitorizarea mediului si produselor. Principii de determinare.
Clasificarea generala a erorilor in analiza instrumentala. Metode de
Exemplificarea
evaluare a erorilor.
Aspecte cantitative ale spectrometriei de absorbþie molecularã în UV-VIS.
Studii de caz
Deducerea legii Lambert-Beer. Forme echivalente ale ecuatiei.
Curbe de calibrare.
Analiza prin spectrometria de emisie.
Principiul de determinare.
Aparate utilizate in spectrometria de emisie.
Analiza de fluorescenta si fosforescenta.
Analiza prin absorbtie atomica.
Activitate practica in
Aparate de absorbtie atomica. Surse de radiatie caracteristica. Absorbtia in
laborator
flacara. Absorbtia in cuptorul de grafit.
Analiza FTIR.
Principiul de analiza. Prelucrarea si interpretarea unui spectru FTIR. Baze de
date spectrale.
TOTAL:
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Observaþii
2
4
2
4

4

6

6

28

2

Bibliografie:
1.E. Cordoº, T. Frenþiu, M. Ponta, A.M. Rusu, C. Darvai, Analiza prin
spectrometrie de absorbþie molecularã în ultraviolet ºi vizibil, Institutul Naþional
de Optoelectronicã, Bucureºti, 2001
2.E. Cordoº, Analizã instrumentalã, Universitatea “Babeº Bolyai”, Cluj-Napoca,
1998
3.C. Liteanu, I. Râcã, Teoria ºi metodologia statisticã a analizei urmelor, Ed.
Scrisul Românesc, Craiova, 1979
4. Mihaly Cozmuta Leonard, Statistica experimentala, Editura UT Press, Cluj
Napoca, 2016
8.2. Laborator
Modul de prelevare a probelor solide ºi lichide, organice sau anorganice.
2
Metode de conservare a probelor.
Reducerea probelor.
Reprezentativitatea probelor.
Pregãtirea probelor solide.
4
Analiza granulometrica. Construirea si interpretarea unei curbe granulometrice.
Maruntirea, macinarea si uscarea probelor solide.
Pregatirea probelor de materiale vegetale si anorganice.
Dezagregarea probelor (umeda si uscata).
Metode de determinare spectrofotocolorimetrice.
8
Determinari spectrale pe probe de mediu si alimentare lichide si transparente
(ape, vinuri, sucuri naturale).
Metode de determinare prin absorbtie atomica:
8
Analiza metalelor din matrici de mediu si alimentare:
- determinarea continutului de metale din diferite tipuri de soluri, faina, carne,
produse lactate.
- analiza apelor, vinurilor si bauturilor alcoolice.
-identificarea si evidentierea falsurilor din industria alimentara.
Utilizarea tehnicii de analiza FT-IR:
6
- in controlul si monitorizarea mediului
- in controlul si monitorizarea produselor alimentare
- identificarea si evidentierea falsurilor din industria alimentara sau a
medicamentelor
TOTAL
28
Bibliografie:
1. G. Vâtcã, Lucrãri practice de analizã instrumentalã, Ed. Risporint, Cluj-Napoca, 2002
2. G. Morait, L. Roman, Chimie analiticã, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1983
3.Velp Scientifica – Operating Manual UDK 127
4. Velp Scientifica – Operating Manual DK6
5. AAS 850 - Operating Manual
6. FTIR Operating Manual
7. Camelia V., Anca P. – Lucrari practice de Biochimie, partea I-a, Editura Risoprint Cluj Napoca, 2014, ISBN:
973-656-503-3, 94 pagini.
8. Camelia V., Anca P. – Lucrari practice de Biochimie, partea II-a, Editura Risoprint Cluj Napoca, 2014, ISBN:
973-656-594-3, 116 pagini.
9. Coroborarea/validarea conþinuturilor disciplinei cu aºteptãrile reprezentanþilor comunitãþii epistemice,
asociaþiilor profesionale ºi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina creaza studentilor abilitatile teoretice si practice necesare efectuarii analizelor pe probe de mediu sau a
produselor alimentare folosind metodele spectroscopice.
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10. Evaluare
Tip
activitate

10.2 Metode de
evaluare

10.1 Criterii de evaluare

10.4. Principiile de baza ale tehnicilor spectroscopice studiate
Curs
10.6. Evaluarea pe parcurs a activitatii individuale, indeplinirea
Laborator cerintelor particulare legate de activitatile in cadrul laboratorului

10.3 Pondere
din nota
finalã

Proba scrisa
Verificarea continua a
activitatii individuale in
cadrul laboratorului

60%
40%

10.8 Standard minim de performanþã :
Efectuarea analizelor ºi controlului calitãþii, precum ºi realizarea de expertize ale produselor de mediu sau
alimentare, folosind conceptele, teoriile ºi metodele de bazã, precum ºi legislaþia din domeniu.
Data completãrii

Semnãtura titularului de curs
Conf.dr.ing. Leonard Mihaly Cozmuta

Data avizãrii în departament

Semnãtura titularului de seminar
Conf.dr.ing. Leonard Mihaly Cozmuta

Semnãtura directorului de departament
Conf.dr. Zoita BERINDE
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