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ANALIZA SENZORIALĂ A PRODUSELOR DIN CARNE 
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 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7 
9 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs obțională 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 24 24/12 - 60 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Chimia alimentară, biochimia cărnii, microbiologia produselor din carne, tehnologia 
produselor din carne, analiza fizico-chimică a alimentelor. 

Conform 
competenţelor 

acumularea cunoştinţelor despre proprietăţile organoleptice a cărnii și  produselor din 
carne; cunoașterea metodologiei de realizare a analizei senzoriale a cărnii și produselor 
din carne; aplicarea cunoştinţelor în rezolvarea problemei calităţii şi inofensivităţii 
produselor din carne propuse pentru realizare. 

 
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 4. Aplicarea măsurilor de creştere a calităţii produselor din industria alimentară şi a 
sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora 
  Descrierea conceptelor, noţiunilor de bază privind calitatea şi controlul produselor 
alimentare definite de standardele naţionale şi internaţionale; 
 Identificarea metodelor de apreciere a calităţii produselor alimentare în proiectare, 
producţie şi desfacere, precum şi a procedeelor de bune practici de igienă bazate pe 
principiile siguranţei alimentare; 
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru realizarea controlului calităţii materiei 
prime, semifabricatelor şi produselor finite şi evaluarea performanţelor în domeniul 
managementului calităţii şi siguranţei alimentare; 
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 Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentare, caracterizarea 
produselor alimentare în conformitate cu prevederile legale actuale; 
 Elaborarea schemelor de control de calitate (metrologice) la fabricarea produselor 
alimentare, ghidurilor interne de bune practici în unităţile din domeniul alimentar sau după 
caz a planului HACCP. 

 
 

Competenţe 
transversale 

CTL1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în cadrul 
propriei strategii de muncă calificată și eficientă  
CTL2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup. Promovarea spiritului de inițiativă, 
dialogului, cooperării, respectului față de ceilalți 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea principiilor și a metodelor de realizare a analizei senzoriale a produselor 
alimentare 

Obiectivele specifice Să cunoască definiţia şi tipurile calităţii produselor alimentare; 
Să cunoască cei cinci analizatori cu care omul este dotat de la natură pentru 
aprecierea senzorială a produselor alimentare; 
Să cunoască condițiile de organizare și pregătirea probelor pentru analiza senzorială; 
Să selecteze metoda corespunzătoare de analiză senzorială a produselor alimentare; 
Să aplice criteriile alegerii echipei de degustatori; 
Să folosească metodele corespunzătoare de apreciere a caracteristicilor senzoriale a 
materiei prime și produselor din carne; 
Să se orienteze în aprecierea defectelor produselor din carne. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Aspecte generale ale calităţii produselor alimentare. Definiţia calităţii. 
Tipurile calităţii. Calitatea nutritivă a produselor alimentare 

2 1 

T2. Calitatea senzorială a produselor alimentare. Analizatorii: gustativ, vizual, 
olfactiv, tactil, andetiv 

2 1 

T3. Psihologia generală a analizei senzoriale. Rolul sistemului nervos central şi 
periferic în analiza senzorială. 

2 2 

T4. Dotarea tehnică şi pregătirea probelor pentru realizarea degustărilor. 2 1 

T5. Metode de analiză senzorială: analitice – prin punctaj, de diferenţiere a 
calităţii, de ordonare după rang, de descriere a calităţii. 

2 - 

T6. Alegerea echipei de degustători. Verificarea sensibilităţii gustului, olfactive, 
vizuale, tactile. Capacitatea seczorială a unui degustător. 

2 1 

T7. Calitatea cărnii şi analiza senzorială a acestuia. Influenţa însuşirilor fizico-
chimice şi tehnologice ale cărnii asupra calităţii senzoriale ale cărnii. 

4 2 

T8.  Analiza senzorială al cărnii şi preparatelor din carne; salamuri, specialităţi. 2 1 

T9. Analiza senzorială a conservelor din carne. Defectele conservelor din carne. 2 1 

T10. Analiza senzorială a semifabricatelor din carne congelate. Defectele 
semifabricatelor congelate. 

2 - 

Total prelegeri: 24 10 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Verificarea sensibilităţii gustative, olfactive, vizuale, tactile. 4 2 

LL2. Analiza senzorială a cărnii proaspete, congelate, decongelate, alterate 4 2 

LL3. Analiza senzorială a crenvurştilor, safaladelor, salam fiert, şunci, specialităţi. 4 2 

LL4. Analiza senzorială a salamurilor semiafumate, fiert, crud-afumate, crud-
uscate.. 

4 2 

LL5. Analiza senzorială a conservelor din carne. 4 - 

LL6. Analiza senzorială a semifabricatelor congelate din carne. 4 - 

Total lucrări de laborator/seminare: 24 10 

 
8. Referinţe bibliografice 
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Bucureşti, ed. AGIR, 2002, - 544p. 
4. Croitoru С. Analiza senzoriala a produselor agroalimentare. Vol.1. Elemente metrologice, 

metodologice si statistice.  – București, AGIR, 2013, - 394 p. 
5. Necula V., Analiza senzorială a alimentelor. note de curs – Brașov, Ed. Universitatea 

Transilvania, 2010.  

Suplimentare 1. Georgescu G., Banu C., Croitoru C. şi al. Tratat de producerea, procesarea şi valorificarea 
cărnii. – Bucureşti, ed. Cereş, 2000, - 938p. 

2. Гельфанд С.Ю., Дьяконова Е.В., Модуль М.Я., и др. Органолептические испытания при 
оценке уровня качества консервов. – М. Агропромиздат, 1986. – 71с. 

3. Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и безопасность. – 
Новосибирск, Сиб. Университетское издательство, 2005, - 451с. 

4. Позняковский В.М., Рязанова О.А., Мотовилов Е.Я. Экспертиза мяса птицы, яиц и 
продуктов их переработки. Качество и безопасность. Новосибирск. Сиб. 
Университетское издательство, 2005, - 211с.; 

5. Șindilar E., Stratan N., Expertiza sanitar-veterinară a elementelor de orogine animală, Vol. 1 
și 2. Chișinău 1996. 

 
9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

50% - - 50% 

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 metodelor de analiză senzorială a proprietăților 
organoleptice a produselor din carne și cunoștințelor în rezolvarea problemei calității senzoriale a produselor 
din carne propuse pentru realizare propuse pentru realizare. 

 


