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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)  
 

Obiectivul general: Intelegerea conceptului de calitate, a factorilor care condiţionează calitatea, 
a principiilor managementului calității și a unui sistem de management al calității .  
Obiective specifice: Explicarea caracterului complex si dinamic al conceptului de calitate în 
economia modernă precum şi a factorilor care o influenţează şi condiţionează; Explicarea 
principiilor managementului calității și a rolului unui Sistem de management al calităţii; 
Formarea competenţelor minime necesare înţelegerii si aplicării standardelor naţionale şi 
internaţionale în procesele specifice unei organizații. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 

Fundamentele teoretice ale managementului calităţii  
Poltica europeana in domeniul calitatii.  
Calitatea - concept, caracteristici, factori de influenţă 
Managementul calităţii - definire, importanţă, principii. 
Standardele si rolul lor in asigurarea calitatii. 
Tipologia standardelor.  
Standardele din seria ISO 9000 şi sistemele de management al calităţii (SMC)  
Implementarea unui SMC. Etape, documentatie si alte elemente specifice. 
Auditarea şi certificarea calitatii.  
Concepte si tipuri de auditări şi certificari corespunzator standardelor europene si internationale.

Lucrări practice 

Analiza factorilor care influenteaza calitatea și specificul acestora în domeniul zootehniei 

Aplicatii privind cunoasterea standardelor de firma, profesionale, nationale si internationale 

Aplicatii privind documentatia unui sistem de management al calitatii într-o organizatie 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Colocviu Prezentarea unui portofoliu individual 
conform cerințelor 70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului    Evaluare continuă interactivitate 30% 

  
Persoane de contact 
Prof. univ. dr. Mircea POP  
Facultatea Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 407477  
E-mail: popim@uaiasi.ro 
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