
Tehnici experimentale în ingineria produselor agro-alimentare (ANUL II, 

SEMESTRUL III) 
 

Nr. credite transferabile 7 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucr. dr. Vlad Nicolae ARSENOAIA 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi masteranzi a cunoştinţelor 

fundamentale privind existenţa şi utilizarea corectă a diferitelor programe de prelucrare a datelor 

experimentale și grafică vectorială (Systat, Curve Expert, PowerPoint, Prezi), compatibilitatea 

dintre acestea, precum şi a posibilităţii de exportarea a diferitelor date din enciclopedii şi 

implementarea acestora în diferite programe de statistică și prelucrare. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor masteranzi cu noțiunilor specifice 

informaţiilor tehnice – date, grafice, diagrame, imagini, desene. Dezvoltarea abilităţilor de a crea, 

prelucra şi utiliza informaţie numerică în cadrul activităţii inginereşti cu ajutorul calculatorului. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Aspecte generale: înregistrarea științifică a datelor, modalități de percepere și interpretare a 

datelor, notarea și reprezentarea datelor, generarea de idei și soluții. 

Surse de finanţare în cercetarea științifică: contracte, granturi, programe de cercetare, 

instituţii cu rol de coordonare în cercetare dezvoltare, programe naţionale de cercetare 

dezvoltare, programe europene, formularea unei cereri de finanţare, evaluarea proiectelor. 

Elaborarea protocolului experimental: documentarea, stabilirea etapelor de cercetare, 

stabilirea etapelor experimentale, pregătirea si documentarea echipamentului de cercetare, 

analiza variabilelor, stabilirea modului de analiza statistică, stabilirea modului de redare 

numerică, utilizarea prescurtărilor, abrevierilor și acronimelor. 

Tehnici experimentale si etica cercetării: aspecte specifice, etica diseminării rezultatelor de 

cercetare. 

Valorificarea activității de cercetare: etapele premergătoare redactării, alegerea temei, 

încadrarea în subiect, conducerea unui studiu de literatură, alegerea metodei de valorificare, 

organizarea și planificarea mesajului. 

Elaborarea materialului științific: calitatea de autor, elemente caracteristice  unui material 

ştiinţific, structurarea materialului ,tehnici de dezvoltare a ideilor, redarea numerică, utilizarea 

prescurtărilor, abrevierilor și acronimelor, conţinutul şi structura listei bibliografice. 

Forma finală de valorificare: evaluarea unui manuscris,  etape în procesul de publicare, 

suportul vizual pentru materialul scris. 

 

 

 

 



Lucrări practice 

Modalităţi de percepere şi interpretare a datelor. 

Tehnici de prelucrare statistica a datelor 

Tehnici de prelucrare şi redare vizuală a datelor ştiinţifice. 

Caracteristici ale unui text ştiinţific, disertatie, articol, poster 

Realizarea prezentărilor în PowerPoint, Prezi. 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 80% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
20% 

 

 

Persoana de contact 

Șef lucr. dr. Vlad Nicolae ARSENOAIA 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407 551, fax: 0040 232 260 650 

E-mail: vnarsenoaia@uaiasi.ro   alități de evaluare de evaluare Procent din nota finală 
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