
 
 

 

 

TEMATICA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR  

 

 

Conform Regulamentului şi metodologiei de finalizare a studiilor universitare RC 41 din USAMVCN, 

examenul de finalizare a studiilor constă în două probe. Prima probă este numită „Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate” iar cea de-a doua probă se numește „Prezentarea şi susţinerea proiectului 

de diplomă”.  

Ghidul de redactare a proiectului de diplomă valabil pentru anul universitar 2022-2023 oferă detalii 

despre realizarea lucrării de diplomă, în vederea promovării probei numite „ Prezentarea și susținerea 

proiectului de diplomă” şi este disponibil la următoarea adresă https://ingineriealimentara.usamvcluj.ro/wp-

content/uploads/2022/06/ghid_de_redactare_lucrari_licenta-22.pdf 

Fişa de evaluare a proiectului de diplomă este prezentată în anexa 4.  

„Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate” constă într-un examen scris, cu durata de 

două ore, ce presupune rezolvarea a 3 subiecte care corespund următoarelor tematici:  

1. Program de studii: Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (anexa 1) 

- Subiectul I: Chimia alimentului, Microbiologie, Aditivi Alimentari, Nutriţie. 

- Subiectul al II-lea: Control materii prime vegetale şi animale; Utilaje în industria alimentară. 

- Subiectul al III-lea:Tehnologii alimentare.  

2. Program de studii: Ingineria Produselor Alimentare (anexa 2) 

- Subiectul I: Chimia alimentului, Microbiologie, Aditivi Alimentari, Nutriţie. 

- Subiectul al II-lea: Control materii prime vegetale şi animale; Operaţii unitare în industria alimentară;  

- Subiectul al III-lea:Tehnologii alimentare  

3. Program de studii: Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare (anexa 3) 

- Subiectul I: Chimia alimentului, Microbiologie, Aditivi Alimentari, Nutriţie. 

- Subiectul al II-lea: Control produse vegetale; Control produse animale. 

- Subiectul al III-lea:Tehnologii alimentare şi Siguranţă alimentară 

Toate întrebările propuse, din care se vor extrage aleatoriu, în ziua examenului, cele 3 subiecte vor fi 

puse la dispoziţia studenţilor. Subiectele pe care le abordează aceste întrebări se regăsesc exclusiv în curricula 

parcursă de studenţi de-a lungul celor patru ani de studiu. 

Fiecare întrebare are un singur răspuns corect, simplu şi fără echivoc. Corectarea răspunsurilor se va 

face pe baza unui barem, care va fi pus la dispoziţia Comisiei de examen împreună cu întrebările.  
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