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I Preliminări 

Curriculumul disciplinar ,,Biofizica alimentului” este elaborat în baza Calificării profesionale pentru 

elevii de la specialitatea  ,,Siguranța produselor agroalimentare”.Unitatea de curs ,,Biofizica 

alimentului” este un document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a 

tehnicienilor în îvăţământul profesional-tehnic postsecundar în agricultură. 

Scopul unităţii de curs ,,Biofizica alimentului ’’ constă în formarea şi dezvoltarea competenţelor 

profesionale a viitorului specialist în domeniul siguranței produselor agroalimentare . 

Unitatea de curs prevede studierea informaţiei cu noţiuni biofizice de bază, termodinamica biologică, 

caracterizarea stărilor de fază, a câmpului magnetic, fenomenelor ondulatorii, efectele factorilor fizici 

asupra sistemelor biologice. 

Unităţile de curs ce în mod obligatoriu trebuie certificate până la demararea procesului de instruire la 

,,Biofizica alimentului” sunt: 

- fizica, 

-  biologia, 

- matematica, 

- chimia. 

 II.Motivarea, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Unitatea  de curs  ,,Biofizica alimentului”  are un rol general  la formarea specialistului  în domeniului 

siguranței alimentare.  Conţinuturile  unităţilor de curs contribuie la realizarea unui caracter formativ 

(înţelegerea fenomenelor), însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor specifice, respectarea  

rigorii şi a preciziei, al viitorului specialist  în domeniul de formare profesională. 

Studiul acestei discipline va contribui la formarea competenţelor profesionale ce corespund nivelului 

IV de calificare: 

-cunoştinţe faptice, principii, procese şi concepte generale în domeniul siguranței alimentare; 

-abilităţi cognitive şi practice necesare pentru determinarea proprietăților biofizice ale alimentelor.  

 

III Competenţe profesionale specifice disciplinei 

1. Utilizarea noţiunilor biofizice de bază 

2. Identificarea domeniilor de utilizarea a cunoştinţelor de fizică şi biofizică dobândite. 

3. Identificarea  principiilor ce stau la baza realizării unor determinări a indicilor de calitate ai produselor 

alimentare şi a materiilor prime utilizate. 

4.  Identificarea efectelor unor factori asupra produselor la prelucrare, ambalare sau depozitare. 

 

IV Administrarea discilplinei 

Semestrul Total 

Numărul ore contact direct 
Lucrul 

individual 

Modalitate de 

evaluare 

Nr de 

credite Prelegeri 
Practice/ 

Seminar 

4 60 30 10 20 Examen 2 
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V Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţile de conţinut 

1.Noţiuni biofizice de bază 

CS.Utilizarea noţiunilor biofizice de bază 1.1 Biofizica ca ştiinţă. 
1.2 Mărimi fizice şi unităţile lor de măsură 

2.Noţiuni de termodinamică biologică 

CS.Utilizarea noţiunilor biofizice de bază 2.1 Clasificarea proceselor termodinamice. Energia 
internă a sistemelor  termodinamice.  
2.2 Termometrie. Metode de determinare a 
temperaturilor  

3.Stările de agregare ale substanțelor și transformările de fază 

CS.Identificarea  principiilor ce stau la baza 

realizării unor determinări a indicilor de 

calitate ai produselor alimentare şi a 

materiilor prime utilizate. 

 

3.1 Măsurarea presiunilor. Obţinerea presiunilor joase. 
Presiunea atmosferică şi măsurarea ei. Manometrul cu 
lichid. 

3.2 Structura şi proprietăţile fizice ale apei. Rolul apei în 
sistemele biologice.Structura moleculară a lichidelor. 

3.3 Anomaliile proprietăţilor fizice ale apei. Starea apei 
în sisteme biologice. Apa grea. Fenomene la nivelul 
interfeţelor. Tensiunea superficială. 

3.4 Hidrostatica lichidelor ideale. Difuziunea. Legile lui 
FICK. Presiunea osmotică şi determinarea ei. Adsorbţia. 
pH-ul soluţiilor. Noţiuni generale despre pH. 

3.5 Starea cristalină şi amorfă. Difracţia razelor X. 
Deformarea substanţelor cristaline reale 

3.6 Vaporizarea şi condensarea. Topire şi solidificare. 
Aplicaţii în tehnologiile alimentare bazate pe 
transformări de fază 

4.Câmpul magnetic și undele electromagnetice 

CS.Identificarea domeniilor de utilizarea a 

cunoştinţelor de fizică şi biofizică 

dobândite 

4.1  Câmpul magnetic al curentului electric. Fluxul 
câmpului magnetic. Aplicaţii în industria alimentară. 

4.2  Efectele biologice ale curentului electric                

5.Optica geometrică și ondulatorie 

CS.Identificarea principiilor ce stau la baza 

realizării unor determinări a indicilor de 

calitate ai produselor alimentare şi a 

materiilor prime utilizate. 

 

5.1  Reflexia, refracţia, indicele de refracţie Importanţa 
indicelui de refracţie. Aplicaţiile refractometriei. 

5.2  Producerea şi studierea fenomenului de 
interferenţă. Difracţia luminii. Polarizarea luminii. 
Substanţe optic active. Polarimetrie. Aplicaţii 
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6.Colorimetrie și spectroscopie. Ultrasunetul. 

CS.Identificarea  principiilor ce stau la baza 

realizării unor determinări a indicilor de 

calitate ai produselor alimentare şi a 

materiilor prime utilizate. 

 

6.1Colorimetria, legile absorbţiei luminii. Legea 
LAMBERT BEER. Aparatura folosită în colorimetrie. 
Spectrofotometrie. Spectrografie. Tehnici de lucru în 
spectrometrie. 

6.2Generarea ultrasunetelor. Efectele fizico-chimice şi 
biologice ale ultrasunetelor. Aplicaţiile ultrasunetelor. 

7.Efectele factorilor fizici asupra sistemelor biologice 

CS.Identificarea efectelor unor factori 

asupra produselor la prelucrare, ambalare 

sau depozitare 

 

7.1Efectele curentului electric asupra sistemelor vii. 
Radiaţiile ionozante şi interacţiunea lor cu cu sistemele 
biologice. Radiaţii neionozante. Laseri. Microundele şi 
acţiunea lor asupra sistemelor biologice. Ultrasunetele 
şi efectele lor. Efectele temperaturii asupra sistemelor 
biologice. 

 

VI Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea modulelor şi capitolelor Total 

Contact direct 
Contact 

indirect Teoria 
Laborator, 

practic 

1. Noţiuni biofizice de bază 6 4  2 

2 Noţiuni de termodinamică biologică 8 4 2 2 

3 
Stările de agregare ale substanțelor și 

transformările de fază 
16 8 4 4 

4 
Câmpul magnetic și undele 

electromagnetice 
6 4  2 

5 Optica geometrică și ondulatorie 12 4 4 4 

6 Colorimetrie și spectroscopie. Ultrasunetul. 6 4  2 

7 
Efectele factorilor fizici asupra sistemelor 

biologice 
6 2  4 

 Total 60 30 10 20 

 

VII Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de 

elaborat  

Modalităţi de 

evaluare 

Termenii de realizare 

1.Noţiuni biofizice de bază 

Unităţi fundamentale, definiţii.  
Multipli şi submultipli zecimali ai 

unităţilor (SI). Eroare de măsurare 

Calcule în caiet 

pentru lucru 

individual 

Controlul 

caietelor  

Săptămâna 1 
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2.Noţiuni de termodinamică biologică 

Principiul I al termodinamicii şi 
semnificaţia lui pentru lumea vie. 
Principiul al II –lea al termodinamicii 

şi aplicabilitatea lui. 

Sheme grafice 

aplicabilității 

principiilor 

termodinamice 

Prezentarea schemei Săptămâna 2 

3.Stările de agregare ale substanțelor și transformările de fază 

Apa. Răspândirea apei în natură. 

Forţele moleculare. 

Studiul de caz Prezentarea 

studiului de caz 

Săptămâna 3 

 

Aplicaţiile metodei difracţiei 

razelor X în studiul structurii 

sistemelor biologice.   

Studiul de caz Prezentarea 

studiului de caz 

Săptămâna 4 

4.Câmpul magnetic și undele electromagnetice 

Aplicaţii în industria alimentară. Studiu de caz Prezentarea 

studiului de caz 

Săptămâna 5 

5.Optica geometrică și ondulatorie 

Aplicaţiile refractometriei. Studiu de caz Prezentarea 

studiului de caz  

Săptămâna 6 

Difracţia luminii. Polarizarea 

luminii. Aplicaţii 

Studiu de caz Prezentarea 

studiului de caz  

Săptămâna 7 

6.Colorimetrie și spectroscopie. Ultrasunetul. 

 Aparatura folosită în colorimetrie. 

Tehnici de lucru în spectrometrie. 

Aplicaţiile ultrasunetelor. 

Studiu de caz  Prezentarea 

studiului de caz 

Săptămâna 8 

 

7.Efectele factorilor fizici asupra sistemelor biologice 

Razele X şi efectul lor asupra 

organismelor vii. 

Studiu de caz Prezentarea 

studiului de caz 

Săptămâna 9 

 

Ultrasunetele şi efectele lor. 

Efectele temperaturii asupra 

sistemelor biologice. 

Studiu de caz Prezentarea 

studiului de caz 

Săptămâna 10 

 

 

VIII Lista lucrării practice şi de laborator recomandată 

 

Unităţi de învăţare  Lista lucrărilor practice ore 

Bazele fitotehnice, culturile  cerealiere  păioasă 

Noţiuni de termodinamică biologică 1. Metode şi tehnici de 
laborator în biomecanică 

2  
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Stările de agregare ale substanțelor 

și transformările de fază 

1. Determinarea densităţii. 
Determinarea pH-ului. 

2. Determinarea vâscozitatii. 
Determinarea turbidităţii 

2 

2 

Optica geometrică și ondulatorie 1. Refractometrie. Polarimetrie. 
2. Determinarea umidităţii prin 

metoda rezistivă. 

2 

2 

 

IX. Sugestii metodologice 
Actualul curriculum disciplinar  „Biofizica alimentuluiI” orientează practica predării  şi învăţării  spre  

noi  coordonate  ale  formării şi  dezvoltării  personalităţii  elevului, deplasînd  accentul  de  la  obiective 

spre o învăţare axată pe  competenţe.  Tehnologiile  didactice  aplicate  în  procesul  instructiv - educativ  

vor fi indicate de fiecare profesor  în  funcţie de nivelul de pregătire şi progresul demonstrat   de  grupa  

de elevi  în  ansamblu,  cât şi de  fiecare  în parte. La selectarea metodelor şi tehnicilor  de  predare - 

învăţare –evaluare  se  va  promova  o  abordare   specifică, bazată  în esenţă  pe  stimulare, pe  

individualizare ,  pe  motivaţia  elevului  şi dezvoltarea  încrederii  în  sine. 

Strategiile , metodele, tehnicile utilizate în procesul de formarea competenţelor se vor realiza în cadrul 

unor forme de organiyare a acţiunii didactice cu ar fi: activităţi forntale, activităţi în grup, activităţi 

individuale. Aceste forme de activitate prezintă anumite valenţe formative: activitatea în grup 

contribuie la formarea competenţei de comunicae, dezvoltînd şi abilităţi de parteneriat, de cooperare, 

colaborare, luare de decizii, etc, iar activitatea individuală dezvoltă activităţi de acţiune independentă, 

autoinstruire, etc. 

La unităţile de învăţare Noţiuni biofizice de bază, Noţiuni de termodinamică biologică și Stările de 

agregare ale substanțelor și transformările de fază sunt recomandate metode de învăţământ: 

1. Comunicare 

- Orale expozitive: explicaţia, descrierea, povestirea 

- Orale conversative: conversaţia, problematizarea, discuţia colectivă 

- Scrise: munca cu manualul, suport informativ 

2. Explorare: 

- Directe: observaţia, studiul de caz 

- Indirecte: demonstrarea obiectelor reale, demonstraţia imaginilor, modelarea 

3. De acţiune 

- Reală: exerciţii, lucrări practice. 

La unităţile de învăţare Câmpul magnetic și undele electromagnetice, Optica geometrică și 

ondulatorie, Colorimetrie și spectroscopie. Ultrasunetul și Efectele factorilor fizici asupra 

sistemelor biologice profesorul poate aplica următoarele metode de învăţământ: 

1. Comunicare 

a. -  Orale conversative: conversaţia, problematizarea, discuţia colectivă 

b. -  Scrise: munca cu manualul, suport informativ 

2. . Explorare: 

a. Directe: observaţia, studiul de caz 

b. Indirecte: demonstrarea obiectelor reale, demonstraţia cu acţiuni, demonstaţia cu 

mijloace tehnice,  modelarea 

3. De acţiune 

a. Reală: exerciţii, lucrări practice, algoritmizarea. 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
La  începutul studierii Biofizica alimentuluiI propriu zise se recomandă organizarea evaluării iniţiale cu 
scopul de diagnosticare a gradului de competenţă în materie, precum şi capacitatea elevilor de  a 
folosi în mod integru cunoştinţele acumulate la aşa discipline fundamentale cum sînt: botanica, 
pedologia, maşini agricole, agrotehnica, agrochimia. Metodele recomandate pentru evaluarea iniţială 
presupun chestionarea orală sau scrisă, studiu de caz, etc. Rezultatele evaluarii iniţiale se recomandă 
de a păstra într-o matrice de evaluare. Exemple de matrici: 

Elev – item – total realizat 
Elev – obiectiv – total 
Elev – competenţă - total 

Evaluarea curentă se relizează pe tot parcursul unităţii de învăţare, fiind frecventă, continuă şi 
urmîrind în ce măsură obiectivele educaţionale propuse au fost realizate de fiecare elev.  Ea se va 
realiza prin diverse modalităţi: observarea comportamentului elevului, discuţia, chestionarea orală, 
portofoliu, etc. Prin evaluarea curentă profesorul informează elevul despre nivelul de performanţă; îl 
motivează să se implice în dobândirea competenţelor profesionale. 
Evaluarea sumativă se va desfăşura la finele diciplinei Biofizica alimentului  prin examenul orar. 
Cadrele didactice vor elabora sarcini prin care vor orienta comportamentul profesional al elevului spre 
demonstrarea sistemului de cunoştinţe şi abilităţi. În acest scop vor fi clar stabiliţi indicatorii şi 
descriptorii de performanţă a produsului realiyat de către elev.  
Probe de evaluare a competenţelor în baza situaţiilor de problemă de la viitoarele locuri de muncă: 

-Determinarea densităţii.  
-Determinarea pH-ului. 
-Determinarea vâscozitatii. 
 -Determinarea turbidităţii. 

În calitatea de produse pentru măsurarea competenţei se vor folosi , după caz: 
-Densitatea alimentului conform specificaţiilor propuse; 
-pH-ul alimentului conform specificaţiilor propuse; 
-Vâscozitatea alimentului conform specificaţiilor propuse; 
-Turbiditatea alimentului conform specificaţiilor propuse. 

Criteriile de evaluare a produselor pentru măsurarea competenţei vor include: 
-Corespunderea specificaţiilor agronomice; 
-Productrivitatea muncii; 
-Respectarea cerinţelor ergonomice; 
-Respectarea cerinţelor de securitate la locul de muncă; 
-Claritatea şi coerenţa documentelor agronomice întocmite; 
-Corectitudinea interacţiunii cu colegii şi superiorii. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 
Pentru  dezvoltarea  competenţelor  profesionale  ale  viitorului  specialist  în  agricultură  este  nesară  

realizarea  formării  centrate  pe  elevi, care  se  va  baza  pe  urmăptoarele  principii: 

- crearea  unui  mediu  de  învăţare  autentic  şi  relevant   intereselor  elevilor  pentru  formarea  

competenţelor; 

- însuşirea  de  cunoştinţe  autentică,  formarea  de  deprinderi  şi  abilităţi  personale  şi  profesionale  

practice  în  slaa  de  clasă ,  laborator  şi  terenuri  agricole. 

Sala  de  clasă  va  fi  dotată  cu mobilier  şcolar,  utilaje,  echipamente  şi  instrumente  necesare  

pentru  realizarea  lucrărilor  practice  şi  de  laborator  în  conformitate  cu  Nomenclatorul  

laboratorului. 

Materiale  didactice: manuale, ierbar culturilor de câmp, seminţe, materialul snopic, computer,  

proiector, ecran, table, schemele asolamentelor, loturile demonstrative,suporturi, hărţi 

pedoclimaterice, echipamente pentru determinarea calităţii producţiei, seminţelor.  

Lucrările  practice  şi  de laborator  se  vor  desfăşura  în  sala  de  clasă  şi  terenuri  agricole.  
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor  

 

Nr. Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Bozac, R. (1988) Lucrări practice de biofizică, Tipo Agronomia, 
Cluj – Napoca. 

Sala de lectura 

Bibliotecă 

 2 Dânşoreanu, M (2003) Introducere în biofizică, Editura EMU 
“Iuliu Haţeganu”, Cluj – Napoca. 

3 Nagy, I. (2003) Biofizică, Editura EUROBIT, Timişoara. 

4 Curs de lecții 

 

 


