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Nr. credite transferabile: 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. univ. dr. Lipșa Florin 

 

Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

Să înzestreze viitorii specialişti cu un bagaj de cunoştiinţe teoretice şi deprinderi practice despre 

utilizarea şi exploatarea utilajelor specifice domeniului 

Să formeze deprinderi referitoare la metodologia cercetării ştiinţifice şi a prelucrării datelor 

experimentale 

 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Lucrări practice 

Protecţia muncii 

Tehnologii şi linii tehnologice pentru prelucrarea laptelui şi a brânzeturilor 

Tehnologii şi linii tehnologice de fabricare a băuturilor 

Tehnologii şi linii tehnologice de abatorizare şi prelucrare a cărnii 

Conducerea încercărilor, culegerea datelor 

Prelucrarea datelor experimentale 

Elaborarea lucrării de diplomă 

Prezentarea, verificarea, corectarea şi definitivarea lucrării de diplomă 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din 

nota finală 

Evaluarea pe parcurs Implicarea activă în procesul de instruire 25% 

Nota tutorelui de practică Implicarea activă în procesul de instruire 15% 



Nota cadrului didactic supervizor Implicarea activă în procesul de instruire; 

calitatea lucrării de licenţă 
60% 

 

Persoana de contact 

Conf. univ. dr. Lipșa Florin 

Facultatea de Agricultură - USV Iaşi 

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

Telefon. 0040 232 260650 

E-mail: flipsa@uaiasi.ro 

Modalități de evaluare Procent din nota finală 


