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STILURI ȘI COMPORTAMENTE ALIMENTARE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 
Facultatea Tehnologia Alimentelor 
Catedra/departamentul Alimentație și Nutriție 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 
Programul de studiu 1010.1 Servicii publice de nutriție 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
 
 

2 
 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - disciplină 
opţională 6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Lucrări 
practice Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

F     180 30 - 60 45 45 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de învăţământ Sanitărie și igiena industrială Chimia anorganică şi analitică Inițiere în 

știința alimentelor și nutriție. Anatomia 
Conform competenţelor Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi de utilizare adecvată a 

ansamblului integrat, coerent, dinamic şi deschis de cunoştinţe şi abilităţi 
în domeniile de studii ale nutriției umane și ale comportamentelor 
alimentare. Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi 
retoric. 

 
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. 

Seminare/ 
Lucrări practice 

Însușirea temelor teoretice și prezentarea lucrarilor  individuale la tema studiată. 
Termenul de predare a lucrării practice – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru 
predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1.1. Înțelegerea conceptelor și domeniilor de studii ale nutriției umane și ale 
comportamentelor alimentare  

C1.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru promovarea sănătății și securității nutriționale  
C1.3. Propunerea, aplicarea și integrarea unei politici nutriționale și alimentare  
C1.4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru dezvoltarea 

cunoștințelor și ameliorarea practicilor alimentare individuale și colective  
C1.5. Elaborarea de modele și proiecte profesionale specifice nutriției 

 
 

Competenţe 
transversale 

CT1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a 
acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente și 
resurselor aferente  
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CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de 
tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei și în relație cu clientul  

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale ș a resurselor de comunicare și formare 
profesională asistată (portaluri Internet, aplicații softwarw de specialitate, baze de 
date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât și într-o altă limbă de circulație 
internațională.  

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

În cadrul acestei discipline se are în vedere să se transmită studenților cunoştinţe şi noţiuni 
de bază despre stilurile alimentare practicate de anumite segmente de populație, în funcție 
de efortul depus, de vârstă, de starea de sănătate, politic sociale etc 

Obiectivele 
specifice 

- Să înțeleagă  particularităţilor  generale ale stilurilor și comportamentului alimentar; 
- Să identifice elementelor esenţiale ale stilurilor și comportamentului alimentar.  
- Să identifice factorii sociali, economici, demografici și personali ce influențează stilul și 

comportamentul alimentar al consumatorilor; 
- Să cunoască caracteristicile stilurilor alimentare în funcție de religie; 
- Să motiveze stilul alimentar după vîrstă; 
- Să distingă principalele teorii alimentare; 
- Să distingă elementele de bază a avoluției alimentare europene, asiatice și ameriicane; 
- Să înțeleagă schimbarea modelelor de alimentație; 
- Să cunoască influența politicilor publice asupra schimbării stilului și comportamentului 

alimentar  

 
 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 
(învăţământ cu 
frecvenţă) 

Tematica prelegerilor 
T 1. Noțiuni generale despre stilurile și comportamentul alimentar   2 
T2. . Factorii determinanți ai  stilului și comportamentului alimentar  2 
T 3.Modele fundamentale de studiere a stilului și comportamentului alimentar  2 
T4. Teoriile alimentației. 2 
T 5. Influențe exogene asupra stilului și comportamentului. Stilul și comportamentul 
alimentar după vârstă. 

2 

T6. Stilul și comportamentul alimentar după disponibilitatea produselor 
alimentare .Evoluția comportamentului alimentar european  

4 

T7. Stilul și comportamentul alimentar după disponibilitatea produselor 
alimentare .Evoluția comportamentului alimentar asiatic 

2 

T8. Stilul și comportamentul alimentar după disponibilitatea produselor alimentare . 
Evoluția comportamentului alimentar în America de Nord și America de sud 

4 

T9. Stilul și comportamentul alimentar după disponibilitatea produselor alimentare . 
Evoluția comportamentului alimentar african. 

2 

T10. Influența politicilor publice asupra schimbării stilului și comportamentului 
alimentar  

2 

T11. Stiluri alimentare în funcție de religie  2 
T12.Factori endogeni care  determină comportamentul consumatorului individual 2 
T13. Schimbarea modelelor de alimentație, trecerea la o nouă structură  2 

Total prelegeri: 30 
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Tematica activităţilor didactice 
Numărul de 

ore(învăţământ cu 
frecvenţă) 

Tematica lucrărilor practice 
T 1. Noțiuni generale despre stilurile și comportamentul alimentar   4 
T2. . Factorii determinanți ai  stilului și comportamentului alimentar  4 
T 3.Modele fundamentale de studiere a stilului și comportamentului alimentar  4 
T4. Teoriile alimentației. 4 
T 5. Influențe exogene asupra stilului și comportamentului. Stilul și comportamentul 

alimentar după vârstă. 
8 

T6. Stilul și comportamentul alimentar după disponibilitatea produselor 
alimentare .Evoluția comportamentului alimentar european  

4 

T7. Stilul și comportamentul alimentar după disponibilitatea produselor 
alimentare .Evoluția comportamentului alimentar asiatic 

4 

T8. Stilul și comportamentul alimentar după disponibilitatea produselor alimentare . 
Evoluția comportamentului alimentar în America de Nord și America de sud 

8 

T9. Stilul și comportamentul alimentar după disponibilitatea produselor alimentare . 
Evoluția comportamentului alimentar african. 

4 

T10. Influența politicilor publice asupra schimbării stilului și comportamentului 
alimentar  

4 

T11. Stiluri alimentare în funcție de religie  4 
T12.Factori endogeni care  determină comportamentul consumatorului individual 4 
T13. Schimbarea modelelor de alimentație, trecerea la o nouă structură  4 

Total lucrări de laborator/seminare: 60 
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9. Evaluare 
 

Forma de 
învățământ   

Periodică    
Curentă    Lucrul 

individual   Examen final   
Atestarea 1   Atestarea 2   

Cu frecvență   15%   15%   15%   15%   40%   
Standard minim de performanţă   
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator   
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator 
 


