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BAZELE ANALIZEI ORGANOLEPTICE A BĂUTURILOR ALCOOLICE 

1. Date despre unitatea de curs 

Facultatea Tehnologie și Management în Industria Alimentară 

Catedra/departamentul Enologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 541.3 Tehnologia vinului și a produselor obținute prin fermentare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

IV(învăţământ cu frecvenţă); 

IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

8 

7 
E 

E, Lv 

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 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

120 24 24/12 - 30 30 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

redusă 

120 6 12/4 28 25 25 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Viticultura, Vinificația primară și specială, Chimia alimentară, 

Ampelografia, Enochimia 

Conform competenţelor  obținerea cunoștințelor necesare în domeniul aprecierii senzoriale; 

 însușirea bazelor teoretice şi practice ale aprecierii organoleptice, 

reguli generale de degustare a vinurilor și a băuturilor alcoolice; 

 dobîndirea abilităților de efectuare a degustărilor; 

 însușirea caracteristicilor specifice ale băuturilor și particularitățile 

degustării acestora;  

 contribuirea la cultivarea deprinderilor profesionale a studenţilor de 

organizare a concursurilor naționale și internaționale.  

 acumularea de cunoștințe despre organele de simț implicate în analiza 

senzorială; 

 cunoașterea condițiilor de realizare și prezentare a probelor de 

degustare; 

 cunoașterea sistemul de apreciere a calității băuturilor alcoolice; 

 depistarea defectelor din vinuri și băuturi alcoolice; 
 

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 1 pct./săptămână de întârziere. 
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4. Proiectarea și elaborarea tehnologiilor și a proceselor asociate de producere a 

sortimentului vinicol. 

 Definirea conceptelor, teoriilor și metodelor specifice elaborării tehnologiilor de obținere 

a produselor vinicole și a proceselor tehnologice asociate. 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea procedeelor,tehnicilor și 

metodelor principale de elaborare a tehnologiilor produselor vinicole  și a proceselor 

tehnologice asociate acestora. 

 Aplicarea de principii și metode de bază pentru elaborarea tehnologiilor de fabricare a 

produselor vinicole și a proceselor tehnologice asociate, în condiții de asistență calificată. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru adoptarea 

procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază, necesare în enologie și a proceselor 

tehnologice asociate acestora. 

 Elaborarea de proiecte profesionale pentru elaborarea tehnologiilor de fabricare și a 

proceselor tehnologice asociate, utilozând principii, procedee, tehnici și metode de bază 

consacrate în domeniu. 

Competenţe 

profesionale 
CP6. Evaluarea și asigurarea calității produselor vinicole  în relație cu procesele tehnologice 

asociate. 

 Descrierea procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru asigurarea calității 

produselor vinicole în relație cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea procedeelor,tehnicilor și 

metodelor de bază necesare în procesele de evaluare și asigurare a calității  produselor 

vinicole în relație cu procesele tehnologice asociate. 

 Aplicarea de principii și metode de bază pentru evaluarea și asigurarea calității produselor 

vinicole în relație cu procesele tehnologice asociate. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru adoptarea 

procedeelor,tehnicilor și metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare și asigurare 

a calității produselor enologice în relație cu procesele tehnologice asociate. 

 Elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei enologice, selectînd principii, 

concepte și metode specifice proceselor de evaluare și asigurare a calității produselor 

vinicole în relație cu procesele tehnologice asociate. 

Competenţe 

transversale 

CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 

specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea 

acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii 

tehnice din domeniu. 

CT2. Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 

profesionale, în condiții de autonomie restrînsă și asistență calificată. Promovarea 

raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a evaluării și 

autoevaluării în luarea deciziilor. 

CT3. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 

paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii 

pozitive și respectului față de ceilalți, diversității și multiculturalității și îmbunătățirea 

continuă a propriei activități. 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Studierea bazelor teoretice şi practice ale aprecierii organoleptice, reguli generale de 

degustare a vinurilor și a băuturilor alcoolice, perfectarea și prelucrarea rezultatelor 

degustației, caracteristica proprietăților specifice ale băuturilor și particularitățile 

aprecierii acestora.  
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Obiectivele specifice să cunoască etapele de evoluţie a vinului şi, în special, procesele fizico-chimice şi 

biologice ce au loc la maturarea vinurilor; 

să poată determina calitatea materiei prime, precum şi indicii fizico-chimici şi a 

proprietăţile organoleptice ale produselor finite; 

să poată aplica în practică procedeele tehnologice de tratare şi finisare a vinurilor 

înainte de îmbutelierea lor; 

să aplice în practică cunoştinţele acumulate în timpul orelor de contact direct pentru a 

contribui la perfecţionarea proceselor tehnologice de tarare, maturare şi îmbuteliere a 

vinurilor de diferite tipuri şi categorii de calitate; 

să poată  influenţa parametrii tehnologici şi ameliora calitatea vinurilor. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Bazele evaluării senzoriale.  2 
2 

T2. Aparatul de analiză senzorială. 2 

T3. Factorii ce condiționează degustarea. 4 
2 

T4. Tehnica degustării. 4 

T5. Sisteme de notare a însușirilor olfactogustative a vinurilor. 2 
1 

T6. Compușii vinului ce influențează importanța asupra însușirilor organoleptice. 4 

T7. Caracteristica băuturilor și particularitățile degustării acestora. 4 1 

T8. Organizarea și realizarea concursurilor de degustare a băuturilor alcoolice. 2 

Total prelegeri 24 6 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Principalele noțiuni și termeni la exprimarea caracterului organoleptic a 

băuturilor alcoolice.  

2 

2 S2. Etica profesională a degustătorului, obiectivitatea și onestitatea degustătorului. 1 

S3. Pregătirea băuturilor pentru degustare. Specificitatea degustărilor.  

Degustarea închisă și deschisă.  

2 

S4. Selectarea probelor. Ordinea degustării. Echilibrul vinurilor. 2 

S5. Fișe de degustare. Modul de utilizare a fișelor și calificativele atribuite. 2 
2 S6. Impactul organoleptic a compoziției chimice a vinurilor.  1 

S7. Caracteristica organoleptică a celor mai cunoscute tipuri de vin din RM și din 

lume. 

2 

Total seminare 12 4 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Determinarea sensibilității mirosurilor.  2 
2 LL2. Determinarea sensibilității gustului. Identificarea pragurilor de percepție și 

diferențiere a gustului. 

2 

LL3. Testele analitice și hedonice de degustare. 4 
2 

LL4. Aprecierea calității băuturilor alcoolice după metoda analitică. 4 

LL5. Degustarea vinurilor albe și roșii seci.  2 
2 

LL6. Degustarea vinurilor naturale demiseci și demidulci. 2 

LL7. Degustarea vinurilor speciale alcoolizate de desert. 2 
2 

LL8. Degustarea vinurilor speciale tari aromatizate. 2 

LL9. Degustarea divinurilor și băuturilor alcoolice tari. 2 2 

LL10. Degustarea vinurilor spumante. 2 2 

Total lucrări de laborator 24 12 
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9. Evaluare 

Curentă Proiect de an/ lucrare 

de verificare 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Secția zi  30 % 30 % - 40 % 

Secția f/r 15 % 15 % 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; 

Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an/lucrarea de verificare; 

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare 

constructivă. 

 

 


