
Nutriție si alimentație specială  (Anul I, Semestrul II) 
 
Nr. credite transferabile - 7 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof univ. dr. Mircea Pop  
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 
Formarea abilitatilor necesare proiectarii si aplicarii unei alimentatii rationale si eficiente la 
principalele specii si categorii de animale de interes zootehnic.   
Obiective specifice:  
- cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 
- cunoaşterea şi utilizarea adecvată a resurselor furajere specifice si a utilizarii lor la principalele 
specii si categorii de animale de interes zootehnic.   
- formarea competenţelor necesare înţelegerii si aplicării alimentatii rationale si eficiente la 
principalele specii si categorii de animale de interes zootehnic.  . 
 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Curs  

Resurse furajere clasice şi moderne 
Probleme speciale de nutriţie şi alimentaţie la taurine  
Probleme speciale de nutriţie şi alimentaţie la ovine şi caprine 

Probleme speciale de nutriţie şi alimentaţie la suine 

Probleme speciale de nutriţie şi alimentaţie la păsări 

Lucrări practice 
Elemente de alimentaţie aplicată la taurine  
Elemente de alimentaţie aplicată la ovine si caprine 
Elemente de alimentaţie aplicată la suine 
Elemente de alimentaţie aplicată la păsări 
Intocmirea si sustinerea unui proiect individual cu tema:  Specificul nutriției si alimentatiei la ... 
                 (o specie/categorie de animale de interes zootehnic, la alegere) 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen 

Evaluare continuă a activităţii directe în 
timpul semestrului 30% 

Evaluarea calității proiectului individual 
(continut, originalitate, prezentare) 70% 

 
 
Persoana de contact 
Prof. univ. dr. Mircea POP 
Facultatea de Ingineria resurselor animale și alimentare - USV Iaşi 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700490, România 
telefon: 0040 232 407477,  
e-mail popim@uaiasi.ro 
 
 
 


