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Direcţii şi teme de cercetare dezvoltate în cadrul programelor de studii
organizate de Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

PROGRAME DE STUDII DO CTO RALE

Inginerie industrială

Ingineria produselor
alimentare

Biotehnologii

Direcţii de cercetare
 Cercetări privind aplicarea unor strategii de procesare a
alimentelor corelate cu aplicarea principiilor de nutriţie
echilibrată, siguranţa alimentară şi sustenabilitatea
producţiei alimentare
 Cercetări privind aplicarea unor strategii de
managementul siguranţei alimentelor corelate cu
principiile de nutriţie echilibrată, siguranţa alimentară
şi sustenabilitatea producţiei alimentare
 Exploatarea sustenabila a bioresurselor acvatice












Teme de cercetare
Optimizarea proceselor tehnologice şi a operaţiilor
tehnologice de fabricare a alimentelor
Valorificarea superioară a meteriilor prime şi
subproduselor din industria alimentară
Obţinerea alimentelor funcţionale, destinate unor
categorii specifice de consumatori
Microîncapsularea şi eliberarea controlată a
compuşilor bioactivi
Aplicarea unor principii de conservare pentru
extinderea durabilităţii minimale a alimentelor
Obţinerea unor noi materiale de ambalat şi
aplicarea tehnicilor avansate de ambalare (MAP)
Reformularea compoziţiei unor alimentente
Cercetări privind aplicarea unor strategii de
reducere şi prevenire a patogenilor emergenţi în
lanţul alimentar
Cercetări privind obţinerea unor compuşi bioactivi
noi, prin hidroliza enzimatică
Cercetări pentru dezvoltarea unor metode noi,

 Cercetări privind aplicarea unor
strategii de managementul
bioresurselor naturale şi
valorificarea potenţialului
biotehnologiilor în producerea
alimentelor











Utilizarea enzimelor
sintetizate de microorganisme
în procese de biosinteză a
compuşilor cu rol funcţional
Studiul cineticii enzimelor din
materiale vegetale pentru
valorificarea compuşilor cu rol
structural-funcţional
Designul, controlul, modelarea
şi simularea proceselor
fermentative cu potenţial de
diversificare a alimentelor
Cercetări pentru stabilirea
unor metode noi de studierea
comportamentului
biomoleculelor prin tehnici de
analiză şi modelare
moleculară
Strategii sustenabile de












rapide de identificare a compuşilor din alimente
Aplicarea tehnologiilor de procesare minimă
şi/sau a tehnologiilor convenţionale pentru
fabricarea unor produse noi dezvoltate pe baza
unor strategii de siguranţă şi securitate alimentară
Utilizarea fitobioticelor si probioticelor in
acvacultură
Evaluarea starii populatiilor piscicole din fluviul
Dunărea
Controlul stresului si stărilor de îmbolnavire în
sistemele recirculante de acvacultură
Optimizarea designului sistemelor recirculante de
acvacultură
Introducerea de noi specii în sistemele recirculante
de acvacultură din România
Evaluarea supravieţuirii puior de sturioni şi
răspândirii acestora in Marea Neagră
Evaluarea stării populaţiilor piscicole din fluviul
Dunărea
Evaluarea impactului lucrarilor hidrotehnice
asupra ihtiofaunei din fluviul Dunărea



bioremediere, biodepoluarea
şi biovalorificarea deşeurilor
Bioprocesare cu implicaţii în
ştiinţa alimentelor şi
biotehnologie

PROGRAME DE STUDII DE MASTERA T
Domeniul Ingineria
produselor
alimentare

Domeniul Ştiinţe
inginereşti aplicate

Domeniul Inginerie
şi management in
alimentaţi publică

Domeniul Ştiinţa
mediului

Direcţii de cercetare
 Cercetări privind
aplicarea unor
tehnologii clasice
sau de procesare
minimă a
alimentelor, cu
fabricarea
produselor
alimentare cu
proprietăţi
funcţionale
 Cercetări privind
stablirea unor
criterii de calitate şi
siguranţă
alimentară şi
evaluarea
eficacităţii
sistemelor de
management
 Modernizarea
sistemelor de
productie şi
tehnologiilor din
acvacultură

 Caracterizarea
genetică a
microorganismelor;
Amplificarea
activităţii
metabolice pentru
îmbunătăţirea
randamentului
proceselor de
bioconversie şi
bioremediere şi a
funcţionalităţii
bioproduselor
rezultate

 Cercetări privind
stablirea unor
criterii de calitate şi
siguranţă
alimentară pentru
preparatele culinare

 Aplicaţii privind
monitorizarea
ecosistemelor
acvatice si terestre

Teme de cercetare
Domeniul Ingineria produselor alimentare
Programul de studiu
Ştiinţa şi ingineria alimentelor

Programul de studiu
Controlul, expertizarea şi
siguranţa alimentelor

Programul de studiu
Ştiinţa şi ingineria
bioresurselor acvatice

 Cercetări privind elaborarea

 Evaluarea pericolelor

 Experimentarea unui

unor tehnologii de obţinere a
alimentelor ecologice
 Optimizarea parametrilor de
proces şi creşterea
randamentului proceselor

biologice de contaminare
a alimentelor în diferite
etape din lanţul
alimentar
 Stabilirea unor metode

sistem acvaponic
integrat in configuraţia
sistemului recirculant
pilot
 Valorificarea



















tehnologice
Obţinerea unor produse
alimentare noi prin
tehnologii inovative de
procesare
Studii privind stabilitatea
alimentelor şi metode de
creştere a termenului de
valabilitate
Ambalarea în atmosferă
modificată şi utilizarea unor
materiale noi pentru
ambalarea alimentelor
Cercetări privind relaţia
structură - caracteristici de
calitate, a unor grupe de
produse alimentare
Cercetări privind reducerea
incidenţei contaminaţilor
chimici şi biologici în fluxul
de producţie
Aplicarea unor metode noi
de valorificare a
subproduselor şi/sau
deşeurilor din industria
alimentară









noi de identificare a
riscurilor chimice de
contaminare a
alimentelor
Evaluarea
caracteristicilor de
siguranţă şi calitate ale
produselor alimentare
procesate prin tehnologii
convenţionale şi de
procesare minimă
Stabilirea unor
alternative de
maximizare a
potentialului funcţional
al produselor alimentare
Stabilirea unor indicatori
biometrici privind
trasabilitatea alimentelor
Studii privind stabilirea
durablilităţii minimale a
produselor alimentare

subproduselor rezultate
din procesarea
produselor piscicole
 Evaluarea genetică si
monitorizarea factorilor
moleculari si
biotehnologici care
influentează
performanţele
productive la speciile de
sturioni de Dunăre
crescute in sisteme
intensive recirculante
 Modelarea creşterii
speciilor de cultură în
sisteme recirculante de
acvacultură
 Evaluarea plasticităţii
tehnologice la speciile
de cultură în sisteme
recirculante de
acvacultură

Programul de studiu Nutriţie
Cercetări privind evaluarea statusului nutriţional, a obiceiurilor alimentare şi a stării de
sănătate a persoanelor vârstnice/ adolescenţilor/ copiilor/ sportivilor.
Cercetări privind impactul compuşilor bioactivi donori de radicali metil printr-o abordare
metabolomică a relaţiei dintre nutriţie şi genom.
Dezvoltarea de metode şi tehnologii pe principii ştiinţifice, eficiente, pentru obţinerea de
produse alimentare corespunzătoare diferitelor segmente de populaţie.
Cercetări privind managementul nutriţional al producţiei alimentare şi marketing nutriţional.
Cercetări privind dezvoltarea şi măsurarea rezultatelor pentru servicii şi practici alimentare şi
de nutriţie.
Domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate
Programul de studiu Biotehnologia resurselor naturale

 Studii privind citotoxicitatea si genotoxicitatea unor aditivi alimentari sau uleiuri din plante





aromatice
Gestionarea eficientă bazată pe biotehnologii a resurselor agroalimentare
Studiul posibilităţilor de nanoincapsulare a unor compusi biologic activi
Analiza biomoleculelor prin tehnici in vitro si in silico pentru determinarea relatiilor structură
– funcţie
Studiul compuşilor bioactivi din surse vegetale, alge si crustacee (extractie, caracterizare,

evaluare rol fiziologic)
 Biovalorificarea deşeurilor
 Procese de bioconversie cu implicaţii in stiinţa alimentelor, bioremediere
Domeniul Inginerie şi management
Programul Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism
 Cercetări aplicative de obţinerea a unor preparate culinare funcţionale
 Cercetări privind obţinerea unor preparate alimentare ecologice, integrate sistemelor de

managementul calităţii şi de mediu
 Cercetări privind rolul unor compuşi bioactivi din alimente în asigurarea unei nutriţii
echilibrate
 Cercetări de piaţă privind acceptabilitatea unor produse de alimentaţie publică
 Prepararea unor alimente pentru nevoi nutrţionale specifice
Domeniul Ştiinţa mediului
Programul Ecologie şi protecţia mediului
 Monitorizarea bioindicatorilor specifici pentru starea ecosistemelor acvatice şi terestre
 Starea speciilor din flora si fauna acvatica ameninţate
 Combaterea integrata a unor dăunători specifici florei cultivate autohtone

PROGRAME DE STUDII DE L ICENŢĂ
Domeniul Ingineria
produselor
alimentare
 Optimizarea
tehnologiilor de
prelucrare a
materiilor prime şi
obţinerea
produselor
alimentare (carne,
lapte, morărit şi
panificaţie, ulei,
zahăr şi produse
zaharoase, vin)
 Cercetări aplicative
privind evaluarea
caracteristicilor de
calitate şi siguranţă
ale alimentelor
 Modernizarea
sistemelor de
productie si
tehnologiilor din
acvacultura

Domeniul Inginerie
şi management in
alimentaţi publică
Direcţii de cercetare

Domeniul Ştiinţe
inginereşti aplicate

 Studiul
 Optimizarea
microorganismelor
tehnologiilor de
de interes
aplicate în
industrial, pentru
alimentaţia publică
producerea de
pentru
enzime,
valorificarea
bioconservanti,
potenţialului
aditivi si ingrediente
agroturistic specific
alimentare şi culturi
al României
starter

Domeniul Ştiinţa
mediului

 Cercetări privind
aplicarea unor
strategii de
managementul
bioresurselor
naturale şi
valorificarea
potenţialului
biotehnologiilor în
producerea
alimentelor

Teme de cercetare
Domeniul Ingineria produselor alimentare
Programul de studiu
Ingineria produselor alimentare

Programul de studiu
Controlul şi expertiza
produselor alimentare

Programul de studiu Pescuit
şi industrializarea peştelui

 Studii tehnologice pentru

 Identificarea

 Controlul calităţii apei

diversificarea şi obţinerea
unor produse alimentare noi
 Optimizarea parametrilor de
proces în sistemele de
fabricare şi distribuţie a
alimentelor
 Valorificarea subproduselor
şi din industria alimentară
 Aplicarea unor tehnologii de
procesare minimă pentru

contaminaţilor pe lanţul
alimentar şi stabilirea
unor metode de
prevenire, reducere sau
eliminare a acestora
 Stabilirea unor criterii de
autentificare, pe diferite
clase de produse
alimentare
 Cercetări privind

in sistemele reciculante
de acvacultură
industrială
 Optimizarea
alimentaţiei peştilor in
sistemele de
acvacultură intensivă
 Studii privind
elaborarea normelor de
protecţie si regenerare

obţinerea produselor noi








calitatea alimentelor din
reţelele comerciale
Indicatori de performaţă
ai eficienţei
tratamentelor termice
Influenta utilizării
conservanţilor alimentari
asupra calităţii
produselor alimentare
Studiul structurii
proteinelor şi stabilirea
unor corelaţii intre
proces-structură-funcţie
Aplicaţii ale cineticii de
inactivare enzimatică şi
microbiană

a resurselor acvatice vii
prin stabilirea capturii
totale admisibile

Domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate





Programul de studiu Biotehnologii industriale
Cercetări privind producerea de enzime microbiene
Studii privind modularea activităţii culturilor starter
Cercetări privind rolul aditivilor şi al conservanţilor în procesele biotehnologice
Aplicarea unor tehnologii de procesare minimă pentru obţinerea produselor noi
Domeniul Inginerie şi management
Programul de studiu Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

 Cercetări aplicative de obţinerea a unor preparate culinare tradiţionale
 Cercetări privind obţinerea unor preparate alimentare ecologice
 Cercetări privind adecvarea unor meniuri faţă de cerinţele nutriţionale ale diferitelor categorii

de consumatori
 Studii de piaţă privind acceptabilitatea unor preparate culinare noi
Domeniul Ştiinţa mediului
Programul de studiu Ecologie şi protecţia mediului
 Utilizarea enzimelor sintetizate de microorganisme în procese de biosinteză a compuşilor cu






rol funcţional
Studiul cineticii enzimelor din materiale vegetale pentru valorificarea compuşilor cu rol
structural-funcţional
Designul, controlul, modelare şi simularea proceselor fermentative cu potenţial de
diversificare a alimentelor
Cercetări pentru stabilirea unor metode noi de studierea comportamentului biomoleculelor
prin tehnici de analiză şi modelare moleculară
Strategii sustenabile de bioremediere, biodepoluarea şi biovalorificarea deşeurilor
Bioprocesare cu implicaţii în ştiinţa alimentelor şi biotehnologie

