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Nr. credite transferabile 5 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Asist. dr. Ștefan TUDOSE SANDU-VILLE 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

 Conştientizarea rolului şi importanţei alimentelor. 

 Cunoştinţe cu privire la: conţinutul chimic al alimentelor şi rolul diferitelor substanţe în 

organismul uman 

 Determinarea valorii nutritive a alimentelor 

 Studierea valorii biologice a proteinelor alimentare şi calcularea unor mixturi proteice cu 

valoarea biologică maxim posibilă 

 Cunoaşterea specificului contaminanților alimentari 

 Cunoaşterea terminologiei de specialitate și a metabolismului bazal şi a necesarului 

diferenţiat pe categorii de activităţi, vârstă şi sex 

 Însuşirea tehnicilor evaluării senzoriale. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Introducere; Terminologie; Simțurile, Acuitatea senzorială 

2. Vocabularul specific utilizat în condițiile degustării 

3. Organizarea degustării 

4. Evaluarea senzorială a vinurilor 

5. Evaluarea senzorială a cafelei 

6. Evaluarea senzorială a ciocolatei 

7. Evaluarea senzorială a mierii de albine 

8. Evaluarea senzorială a berii 

9. Evaluarea senzorială a brânzeturilor 

10. Evaluarea senzorială a  legumelor și fructelor 

11. Evaluarea senzorială a apei 

 

Lucrări practice 

1. Protecția muncii. Noțiuni introductive în evaluarea senzorială 

2. Identificarea și recunoașterea principalilor desciptori senzoriali 

3. Degustarea demonstrativă  hedonică a vinurilor 

4 Degustarea în regim închis a vinuilor liniștite și spumante  

5. Degustare de cafea 

6 Degustare de ciocolată 

7. Degustare de bere 

8 Degustare de brânzeturi 



9 Degustare de legume și fructe 

10. Degustare de ape plate și efervescente 

11. Degustare de miere 

12 Test final de laborator 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă și orală 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 
test 30% 

 

 

Persoana de contact 

Asist. dr. Ștefan TUDOSE SANDU-VILLE 

Facultatea de Horticultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700489, România 

telefon: 0040 232 407440,  

E-mail: tsv@uaiasi.ro 

Modalități de evaluare Procent din nota finală 
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