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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Obiectivul cursului și al lucrărilor practice este ca masteranzii să-și însușească baza teoretică 

și practică al tehnicilor de apreciere senzorială: miros, gust, văz, textură, etc. și utilizarea acestora 

privind stabilirea caracteristicilor generale și specifice ale produselor alimentare. Masteranzii 

trebuie să cunoască și să utilizeze toate mijloacele de evaluare prin utilizarea capacităților 

senzoriale proprii și prin completarea cu mijloace instrumentale,  privind evaluarea  calității 

produselor agroalimentare. Masteranzii trebuie să fie capabili să aprecieze corect și să pună în 

consum alimente de calitate garantată.  

Crearea competențelor profesionale de evaluare senzorială pentru examinatori, examinatori 

selectați, experți în analize descriptive, examinatori experți. 

Cunoașterea celor mai utilizate tehnici și metode de analiză prin utilizarea metodelor 

instrumentale de apreciere a calității produselor agroalimentare: determinări reologice, 

determinări prin comparare cu etaloane, determinări fotocolorimetrice, determinări prin 

spectrofotometrie, ETC. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Obiectul de studiu, istoricul şi importanţa analizei senzoriale. 

Evaluarea senzorială, definiții, evoluția domeniului, caracterul interdisciplinar, rolul și ponderea 

acesteia în evaluarea calității produselor alimentare. Proprietățile, acceptabilitatea alimentelor, 

date despre preferințele consumatorilor, descrierea factorilor apetit și sațietate în stabilirea 

aprecierii senzoriale. 

Desrierea principalelor metode utilizate la examenul senzorial: sisteme de apreciere cu număr 

mic de puncte, sisteme de apreciere cu număr mediu de puncte, sisteme de apreciere cu număr 

mare de puncte, alte sisteme de notare utilizate, avantajele și dezavantajele acestora. 

Desrierea principalelor metode utilizate la examenul senzorial: metoda probelor pereche, metoda 

triunghiulară, metoda duo-trio, metoda 2 din 5, metoda A sau diferit de A, metoda de ordonare 

simplă, descriptivă cu cotare, de stabilire a profilului de aromă, diluției, metode preferențiale. 

Notarea și clasificarea rezultatelor, colectarea datelor, calculul statistic și prelucrarea datelor 

statistice. 



Condițiile tehnice de efectuare a examenului senzorial. Alegerea echipei de degustători, 

instruirea acesteia, condiții tehnico-materiale necesare pentru efectuarea analizelor senzoriale. 

Pricipalele caracteristici senzoriale ale pigmenților naturali, a coloranților alimentari.  

Utilizarea amelioratorilor. 

Condițiile tehnice de efectuare a examenului senzorial. Determinări tehnice instrumentale: 

metoda utilizării etaloanelor, determinarea prin colorimetrie, determinarea prin 

spectrofotometrie, măsurarea reologică, evaluarea fizico-chimică și stabilirea gradului de 

maturare, al aromei, mirosului, gust, etc. 

Descrierea caracteristicilor senzoriale pentru carnea animalelor de măcelărie, a preparatelor din 

carne și a unor produse care conțin carne. Descrierea caracteristicilor senzoriale pentru lapte, 

produse lactate: iaurt, sana, smantană, unt, branzeturi proaspete, maturate, etc. 

Descrierea caracteristicilor senzoriale pentru matrii prime și produse de: brutărie, patiserie, 

cofetărie, etc. Descrierea caracteristicilor senzoriale pentru produse dulci: ciocolată, bomboane, 

jeleuri, biscuiți, etc. Descrierea caracteristicilor senzoriale pentru produse conservate: conserve 

de carne, organe, mixte carne-legume, pește-legume, murături, dulcețuri, etc. 

 

Lucrări practice 

Stabilirea condițiilor tehnice pentru efectuarea examenului senzorial. Alegerea echipelor de 

degustători. Stabilirea condițiilor tehnice necesare. 

Descrierea metodelor de apreciere senzorială, utilizarea și modul de aplicare a acestora.  

Notarea și clasificarea rezultatelor, colectarea datelor, calculul statistic și prelucrarea datelor 

statistice. 

Descrierea metodelor de apreciere senzorială, utilizarea și modul de aplicare a acestora.  

Notarea și clasificarea rezultatelor, colectarea datelor, calculul statistic și prelucrarea datelor 

statistice. 

Determinări tehnice instrumentale: metoda utilizării etaloanelor, determinarea prin colorimetrie, 

determinarea prin spectrofotometrie, măsurarea reologică, evaluarea fizico-chimică și stabilirea 

gradului de maturare, al aromei, mirosului, gust, etc. 

Descrierea caracteristicilor senzoriale pentru carnea animalelor de măcelărie, a preparatelor din 

carne și a unor produse care conțin carne. 

Descrierea caracteristicilor senzoriale pentru lapte, produse lactate: iaurt, sana, smantană, unt, 

branzeturi proaspete, maturate, etc. 

Descrierea caracteristicilor senzoriale pentru matrii prime și produse de: brutărie, patiserie, 

cofetărie, etc. 

Descrierea caracteristicilor senzoriale pentru produse dulci: ciocolată, bomboane, jeleuri, 

biscuiți, etc. 

Descrierea caracteristicilor senzoriale pentru diverse categorii de legume și fructe, pentru ceai, 

cafea, etc. 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
30% 
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