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BIOCHIMIA LAPTELUI 
1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie și management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Tehnologia Produselor Alimentare 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.2. Tehnologia  produselor alimentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 36 12/12 - 60 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de 
învăţământ 

Chimia organică, Chimia fizico-coloidală, Biochimia generală, Microbiologia 
generală 

Conform competenţelor Cunoștințe despre compoziţia chimică a laptelui şi a produselor lactate. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CPL 3. Aplicarea, îmbunătăţirea şi realizarea proceselor tehnologice de fabricare a 
produselor alimentare 
 Definirea şi descrierea proceselor tehnologice de fabricare a produselor alimentare. 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea unor variante ale fluxurilor tehnologice 
de fabricare a produselor alimentare. 
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru executarea proceselor tehnologice de 
fabricare a produselor alimentare. 
 Elaborarea şi/sau  îmbunătăţirea proceselor tehnologice de fabricare a produselor 
alimentare. 

Competenţe 
transversale 

CTL1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul 
propriei strategii de muncă calificată și eficientă  
CTL3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției pe piața 
muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și 
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profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia 
informației și comunicării 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea modificărilor chimice și biochimice care intervin în procesul fabricării, 
păstrării laptelui și produselor lactate. 

Obiectivele specifice Să cunoască compoziția chimică a laptelui. Să înţeleagă modificările chimice și 
biochimice suportate de componenții laptelui în diferite procese tehnologice. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Obiectul „Biochimia laptelui” 1  

T2. Compoziția chimică a laptelui 7 2 

T3. Proprietățile fizico – chimice și bactericide a laptelui 4 1 

T4. Microstructura laptelui 2  

T5. Modificări biochimice, fizico – chimice și de structură la păstrarea și 
transportarea laptelui 

4 2 

T6. Modificări biochimice, fizico – chimice și de structură la  producerea și 
păstrarea untului 

4 2 

T7. Modificări biochimice, fizico – chimice și de structură la fabricarea 
produselor lactate acide și înghețatei 

4 2 

T8. Modificări biochimice, fizico – chimice și de structură la producerea 
brânzeturilor 

4 2 

T9. Modificări biochimice, fizico – chimice și de structură la producerea și 
păstrarea conservelor din lapte 

4 2 

T10. Bazele biochimiei în producerea produselor lactate pentru copii 2 1 

Total prelegeri: 36 14 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Studiul componenților nutritivi ai laptelui 1  

LL2. Studiul proprietăților bactericide și fizico – chimice ale laptelui  4 2 

LL3. Structura chimică a laptelui 1  

LL4. Modificările fizico – chimice la transportarea și prelucrarea termică a 
laptelui de consum. 

2 1 

LL5. Studiul modificărilor biochimice, fizico – chimice și de structură la 
producerea untului după metoda de batere și metoda transformare a 
smântânii.. 

4 2 

LL6. Studiul modificărilor biochimice, fizico – chimice a produselor acido-
lactice și înghețată conform fluxului tehnologic 

4 1 

LL7. Studiul modificărilor biochimice, fizico – chimice și de structură a 
brânzeturilor maturate cu pastă tare și pastă moale 

6 2 

LL8. Studiul modificărilor biochimice, fizico – chimice și de structură la 1  
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producerea și păstrarea laptelui praf și a laptelui condensat 

LL9. Studiul modificărilor biochimice, fizico – chimice la producerea produselor 
lactate pentru copii 

1  

Total lucrări de laborator/seminare: 24 8 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii compoziției chimice a laptelui și a modificărilor 
chimice și biochimice care intervin în procesul fabricării, păstrării produselor lactate. 

 


