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MICROBIOLOGIA INDUSTRIALĂ
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea

Tehnologia Alimentelor

Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studiu

Tehnologia Produselor Alimentare
Studii superioare de master, ciclul II
Calitatea și siguranța produselor alimentare

I

Semestrul

Tip de
evaluare

1

E

Categoria
formativă
F – unitate de
curs de
fundamental

Categoria de Credite
opţionalitate ECTS
O - unitate de
curs
5
obligatorie

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ
150

Din care
Ore auditoriale
Curs Laborator/seminar
20

10/10

Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
60
50

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de
Biochimia generală, microbiologia generală, sanităria și igiena
învăţământ
industrială
Conform competenţelor
Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor, metodelor,
proceselor folosite în ingineria şi tehnologia produselor alimentare
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector,
ecran, calculator și acces la internat. Nu vor fi tolerate întârzierile masteranzilor,
precum și convorbirile telefonice în timpul cursului.
Laborator/seminar Masteranzii execută lucrarea din programa analitică în condiţii de laborator,
interpretează rezultatele, pregătesc raportul în baza rezultztelor primite,
conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice și le compară cu cele
standardizate.Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după
finalizarea acesteia.
Pentru seminare masteranzii trebuie să pregătească tematica seminarului,
utilizănd surce bibliografice suplimentare, să participe activ în dezbateri și
prezentări.

5. Competenţe specifice acumulate
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Competenţe
profesionale

CPM1. Utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentelor şi siguranţei
alimentare.
 Identificarea și definirea conceptelor, principiilor, metodelor, modelelor,
softurilor, proceselor folosite în ştiinţa alimentelor
 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea pericolelor
potenţiale asociate producţiei primare şi procesării care pot influenţa siguranţa
alimentelor.
 Aplicarea unor principii și metode de control al calităţii produselor alimentare.
 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de urmărire a modului de
aplicare a procedurilor de lucru prin audituri interne de sistem, produs şi
proces.
 Elaborarea unei metodologii de evaluare a rezultatelor implementării
sistemelor calității totale în ingineria produselor alimentare.
CPM 3. Realizarea și perfecționarea controlului conformităţii produselor alimentare
în toate fazele de producţie.
 Definirea și descrierea metode de control al calităţii produselor alimentare.
 Utilizarea de metode adecvate pentru îmbunătăţirea proceselor tehnologice din
industria alimentară.
 Aplicarea unor principii și metode de bază pentru evaluarea şi aprecierea
cerinţelor clienţilor şi demonstrarea conformităţii produselor alimentare.
 Utilizarea adecvată de criterii și metode de evaluări ale riscurilor asupra tuturor
problemelor legate de siguranţa alimentelor.
 Coordonarea şi monitorizarea respectării normelor privind siguranţa
alimentelor cu utilizarea metodelor performante de control.
CPM4. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea de tehnologii și instalații cu
caracter inovativ pentru industria alimentară.
 Descrierea aparatelor, instalațiilor și proceselor din industria agroalimentară.
 Utilizarea cunoștințelor pentru îmbunătăţirea proceselor tehnologice din
industria alimentară.
 Aplicarea unor metode neconvenţionale de procesare în vederea prevenirii
contaminării şi decontaminării produselor alimentare.
 Utilizarea adecvată a actelor normative în proiectarea de tehnologii și instalații
cu caracter inovativ pentru industria alimentară.
 Elaborarea diagramelor de flux şi a liniilor tehnologice de procesare a
produselor alimentare.
CPM5. Implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi
siguranţei alimentare.
 Descrierea informaţiilor despre dezvoltarea, implementarea şi actualizarea
unui sistem de management al siguranţei alimentului.
 Utilizarea cunoștințelor în gestionarea riscurilor conform reglementărilor
naţionale în vigoare.
 Aplicarea controlul eficient al pericolelor de siguranţa alimentului în vederea
îmbunătăţirii satisfacţiei clienţilor.
 Efectuarea managementului riscului şi dispunerea de măsuri ce se impun,
atunci când apar probleme majore care pot periclita sănătatea oamenilor şi
interesele consumatorilor.
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 Elaborarea documentelor/procedurilor în vederea implementării sistemelor de
calitate în întreprinderi de profil alimentar.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale de inginer în
cadrul propriei strategii de muncă calificată și eficientă
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general Aplicarea în practică cunoștințelor teoretice și practice obținute pe parcursul
studiilor de masterat.
Obiectivele
Masterandul trebui să acumuleze volumul necesar de cunoștințe pentru
specifice
activitate profesională,
Capacitatea de analiză și sinteză în rezolvarea problemelor legate de calitatea și
siguranța alimentelor,
Să însuşească metodele de izolare şi obţinere a culturilor pure.
Să cunoască şi să aplice factorii de creştere (extrinseci, intrinseci şi impliciţi) ai
microorganismelor.
Să aplice corect metodele microbiologice de testare.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice

Numărul de
ore
învăţământ
cu frecvenţă

Tematica prelegerilor
T1. Aspecte generale privind microbiologia industrială clasică și modernă
1.1.Istoria microbiologiei industriale;
1.2. Rolul microbiologiei industriale pe plan național și internațional.
T2. Microorganisme şi enzime utilizate în industria alimentară
2.1 Consideraţii generale
2.2 Grupe de microorganisme utilizate în procesele biotehnologice
2.3 Culturi starter de microorganisme
2.4 Clasificarea şi caracterizarea celor mai importante enzime pentru industria
alimentară
2.5 Preparate enzimatice
T3. Bioreactoare pentru cultivarea microorganismelor și metaboliților lor
3.1. Clasificarea bioreactoarelor. Descriere .Principii generale.
3.2 Utilizarea bioreactoarelor pentru diferite aplicaţii in industria alimentară.
3.3. Repartizarea schematică a unui proces biotehnologic.
3.4. Sisteme de cultivare a microorganismelor.
3.5. Etapele preliminare într-un proces biotehnologic.
T4. Biomasa microbiană ca sursă de obținere a proteinelor
4.1. Procesul de obținere a SCP
4.2. Selectarea microorganismelor
4.3. Caracterizarea materiilor prime folosite pentru producţia de biomasă
4.4. Digestia anaerobă
T5. Produse industriale care sunt derivate de microorganisme

2

2

2

2

2
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5.1. Enzimele și producera la scară largă a acestora
5.2. Selecția tulpinelor și ameliorarea lor
5.3. Creștera producției de enzime prin ameliorarea tulpinilor
T.6. Biotehnologii in industria produselor lactate
6.1.Biotehnologia produselor probiotice
6.2. Aplicaţii biotehnologice în industria laptelui
T7. Biotehnologii în industria produselor din carne şi peşte
7.1. Utilizarea preparatelor enzimatice exogene
7.2. Folosirea culturilor starter de microorganisme în industria cărnii
7.3. Aplicaţii biotehnologice în prelucrarea materiilor prime acvatice

2

2

T.8. Biotehnologii in industria proceselor fermentative
8.1. Biotehnologia proceselor fermentative
8.2. Aplicaţii biotehnologice în industria berii ,vinului, spirtului
8.3 Aplicaţii biotehnologice în industria drojdiei de panificaţie
8.4. Biotehnologia fabricării oţetului alimentar
T9. Biotehnologii in industria amidonului, panificaţie, în industria prelucrării
fructelor şi legumelor
9.1. Aplicaţii biotehnologice în procesele tehnologice din industria amidonului
9.2. Utilizarea enzimelor exogene şi culturilor starter în panificaţie
9.3. Conservarea produselor vegetale cu ajutorul microorganismelor
9.4. Utilizarea microorganismelor în industria uleiurilor şi grăsimilor vegetale
T10. Aplicații ale microorganismelor şi metaboliţelor lor în agricultură, aplicații
chimice și medicale.
10.1 Utilizarea pesticidelor bio, microbiene, biochimice și inoculanților
în agricultură;
10.2. Obținerea acizilor organici și a aminoacizilor
10.3.Producera de antibiotice.
Total prelegeri:

Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor practice/seminarelor

2

2

2

20

Numărul de ore
învăţământ cu
frecvenţă

S. 1. Cultura microbiană pură și izolarea ei

2

S. 2. Monitorizarea biomasei și a metaboliților primari și secundari

2

S. 3. Utilizarea culturilor starter în diverse procese tehnologice

2

S.4. Principiile și aplicația microbiologiei industriale în industria alimentară
S.5. Principii și aplicații ale microbiologiei industriale în
agrucultură, farmaceutică, ecologie, industria chimică
Total seminare:

2
2

Tematica lucrărilor de laborator

10
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L.l. 1. Izolarea microorganismelor aerobe (bacterii, drojdii, ciuperci) și
caracterizarea morfologică a acestora
L.l. 2. Studierea mediilor nutritive specifice culturii pentru întreținerea și
evaluarea caracteristicilor morfologice ale tulpinilor

4

L.l. 3. Obținerea de tulpini nou-izolate microbiene din surse naturale

3

Total lucrări de laborator:

3

10

8. Referinţe bibliografice
Principale
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9. Evaluare
Forma

Periodică

de

Curentă

învățământ

Atestarea 1

Atestarea 2

Cu frecvență

15 %

15%

15%

Lucrul

Examenul

individual

final

15%

40%

Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări, lucrări practice și de laborator

