
PRACTICĂ ȘI CERCETARE DE SPECIALITATE  

(Masterat, anul I, semestrul II, S.A.P.C.C.) 
 

Nr. credite transferabile 27 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare  (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. univ. dr. Carmen Mariana DIACONU 
 

Obiective-competențe 
 

 Familiarizarea studenţilor cu tehnicile de lucru în laboratoarele TPPA prin însușirea 

metodelor de tehnică cromatografică, spectrofotometrică, NIR  referitoare la autentificarea 

produselor și la identificarea falsificărilor în domeniul ingineriei alimentare. 

 dobândirea si înţelegerea bazei teoretice specifice disciplinei de strategii și politici 

agroalimentare, a abilităţilor privind cuantificarea şi interpretarea indicatorilor 

economico-financiari cu scopul de a identifica cauzele finale ale non-performanţei/ 

performanţei.  

 cunoaşterea elementelor care definesc calitatea alimentelor, condiţiile de calitate și 

defectele specifice produselor de origine animală, precum și a tehnicilor și metodelor de 

evaluare a calităţii produselor alimentare de origine animală 

 însușirea de către studenți a unor noțiuni generale de legislație privind protecția 

consumatorului, anumite elemente definitorii ale psihologiei și factori  care pot să 

influențeze comportamentul, precum și modalitatea de adoptare a deciziei de cumpărare, 

înainte, în timpul acesteia și după; cunoașterea anumitor norme europene și a cadrului 

conceptual legislativ intern privind protecția consumatorilor, dar și unele măsuri specifice 

ce  pot aduce îmbunătățiri privind autoprotecția acestora, în special privind siguranța 

alimentară. 

 

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei  

 Elaborarea unui studiu de caz/cercetare în echipă prin care să se evidenţieze 

abilitatea de rezolvare a unor probleme şi procese specifice domeniului (implicarea într-o 

propunere de proiect) 

 Elaborarea unei lucrări utilizând tehnicile electronice de identificare, procesare şi 

valorificare  a datelor, informaţiei şi cunoaşterii, evidenţiind explicit conştientizarea 

motivaţiilor intrinseci de continuare a învăţării  
 

Evaluare finală 

Nr. crt.  Nr. puncte % 

1 Prezenţa la practica de specialitate 1,5 15,0 

2 Evaluarea pe parcurs 1,0 10,0 

3 Nota tutorelui de practică 1,5 15,0 

4 Nota cadrului didactic supervizor 6,0 60,0 

 Nota finală 10,0 100,0 
 

Cadru didactic supervizor 

Conf. univ. dr. Carmen Mariana DIACONU  
Facultatea de Agricultură - USV Iași 

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

telefon: 0040 232 407518 

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


