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Nr. credite transferabile: 8 
 
Statutul disciplinei: 
Disciplină de aprofundare (obligatorie) 
 
Titular disciplină: 
Prof.dr.ing. USTUROI Marius Giorgi 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

În cadrul cursului se doreşte aprofundarea cunoştinţelor referitoare la relațiile dintre 
materia primă, procesele de producție și calitatea produsului finit, la tehnologiile actuale de 
procesare a producțiilor animale și piscicole, inclusiv a subproduselor aferente, dar și la efectele 
generate de industria alimentară asupra mediului. 

La lucrările practice se urmăreşte însușirea de către masteranzi a principiilor care stau la 
baza metodelor și a tehnicilor specifice de control și utilizarea acestora în evaluarea calității 
produselor alimentare de origine animală. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Alimentele de origine animală: importanță, clasificare, riscuri pentru consumatori 
Factori care influențează calitatea materiilor prime de origine animală 
Aspecte generale privind prelucrarea producțiilor animale și piscicole 
Tehnologii moderne de procesare a cărnii, laptelui, ouălor și a peștelui 
Tehnologii de valorificare a subproduselor de origine animală 
Impactul industriei alimentare asupra mediului 

 
Lucrări practice 

Controlul calității cărnii și a preparatelor din carne 
Controlul calităţii laptelui și a produselor din lapte 
Controlul calităţii ouălor și a produselor din ouă 
Controlul calității peștelui și a preparatelor din pește 
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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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