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GHIDUL DE PREZENTARE A PROGRAMULUI DE STUDIU ID “INGINERIE ŞI
MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

Misiunea principală a programului de studii “INGINERIE ŞI MANAGEMENT IN
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM” este de a forma specialişti cu înaltă calificare
în domeniul de graniţă dintre agricultură şi turism, care vor contribui la creşterea
capacităţii fermelor agroturistice de a practica o activitate şi un management care să le
permită dezvoltarea în concordanţă cu criteriile de performanţă specifice U.E. precum şi la
creşterea standardelor de calitate a activităţii şi serviciilor din unităţile agroturistice şi de
alimentaţie publică.
Rolul programului de studii „Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi
Agroturism” este de a forma specialişti în domeniul managementului fermelor agroturistice
şi unităţilor de alimentaţie publică dar si în tehnicile inginereşti de producţie, de proiectare
şi exploatare a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor ce compun liniile tehnologice de
prelucrare a produselor agroalimentare în fermele agroturistice şi in unităţile de
alimentaţie publică.
Absolvenţii acestui program de studii vor putea ocupa posturi în domeniul
managementului fermelor agroturistice şi unităţilor de alimentaţie publică, ca tehnologi în
modulele de producţie ale pensiunilor agroturistice, în fabricile producătoare de utilaje şi
instalaţii pentru industria alimentară, în fabricile ce prelucrează produse agroalimentare, în
cercetare, învăţământ, servicii sau în alte domenii din sfera producţiei agroalimentare,
ecologiei, calităţii produselor alimentare, etc., completând un deficit important de personal
cu asemenea calificare. Sunt vizate următoarele direcţii principale:
o familiarizarea cu cele mai noi realizări în agricultura specifică fermelor
agroturistice şi a unităţilor de alimentaţie publică, în special cu problemele
legate de tehnica şi tehnologia producerii alimentelor ecologice, toate
încadrate în conceptul păstrării valorilor culturale şi tradiţiilor satului
românesc;
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o dobândirea cunoştinţelor necesare în domeniul managementului fermelor
agroturistice şi a unităţilor de alimentaţie publică, în contextul integrării
României în UE;
o dezvoltarea la viitorii specialişti a spiritului de responsabilitate şi autonomie
faţă de abordarea şi rezolvarea unor proiecte şi activităţi din domeniul
agroturismului şi alimentaţiei publice, în concordanţă cu stadiul actual şi
necesităţile de dezvoltare a acestora în România;
o identificarea, abordarea şi soluţionarea noilor probleme de cunoaştere din
domeniul ingineriei şi managementului cu aplicaţii în agroturism, prin care să
se asigure compatibilitatea acestui domeniu cu situaţia existentă în U.E. şi
alte ţări dezvoltate;
o inducerea la viitorii specialişti a capacităţii de sintetizare a cunoştinţelor
acumulate în domeniul ingineriei şi managementului fermelor agroturistice şi
de a sesiza direcţiile de dezvoltare a specializării;
o dezvoltarea unor abilităţi cognitive referitoare la evaluarea critică a
rezultatelor cercetărilor teoretice şi experimentale, precum şi la formularea
de alternative interpretative asupra rezultatelor respective;
o aplicarea creativă a metodelor de cercetare, cu luarea în considerare a
cerinţelor dezvoltării durabile a agriculturii şi managementului integrat al
mediului;
o pregătirea de specialişti în problemele managementului calităţii produselor
alimentare şi sistemelor tehnice caracteristice ingineriei agroturistice,
capabili să valorifice la nivel superior potenţialul agriculturii româneşti, să
proiecteze, sa realizeze şi sa utilizeze acele echipamente tehnice care să
confere eficienţă maximă, simultan cu protecţia riguroasă a consumatorilor şi
mediului;
o dezvoltarea unor abilităţi şi capacităţi de a conduce grupuri de lucru şi de a
putea comunica în contexte dintre cele mai diverse;
o asigurarea la absolvenţi a cunoştinţelor necesare folosirii în toate activităţile
de cercetare, producţie, informare şi administrare a ultimelor cuceriri din
domeniul tehnologiei informaţiei.
Programul de studii este organizat pe opt semestre, în primele şapte fiind
prevăzute activităţi didactice directe (studiu individual, activităţi tutoriale, teme de control,
activităţi asistate, evaluări - conform planului de învăţământ), iar ultimul semestru este
destinat stagiului de practica şi elaborării proiectului de diplomă.
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Atât în cadrul activităţilor didactice, cât şi la realizarea lucrării finale sunt utilizate
cele mai noi cunoştinţe din domeniul tehnologiei informaţiei. Studenţii îşi însuşesc
tehnicile de simulare, proiectare, calcul şi cercetare experimentală cu calculatorul, având
la dispoziţie o bază materială solidă existenta în cadrul Catedrei de Economie,
Contabilitate si Agroturism cat si a Catedrei de Management si Marketing.
Instruirea studenţilor se face în conformitate cu planul de învăţământ aprobat la
cursul de zi şi adaptat cerinţelor formei de învăţământ la distanţă. Acesta este evaluat
anual, în special sub aspectul respectării cerinţelor impuse de tehnologia ID, în ceea ce
priveşte întocmirea programelor analitice ale disciplinelor şi ale calendarelor activităţilor,
astfel încât învăţământul la distanţă să ofere acelelaşi grad de instruire ca şi cel de la
cursurile de zi.
Pe parcursul celor opt semestre se utilizează metode moderne de instruire,
precum:
• instruirea formativă (dezvoltarea aptitudinilor studenţilor în rezolvarea problemelor
proprii ingineriei şi managementului agroturistic si al alimentatiei publice);
• instruire asistată de calculator în toate modalităţile posibile (predare, documentare,
proiectare etc.) la disciplinele care folosesc calculatorul existente in planul de învăţământ
(fără a neglija rezultatele deosebite ale sistemului clasic de instruire);
• instruire prin cercetare în colaborare cu unităţile care realizeaza şi utilizează tehnică
agricolă, care promovează agroturismul, care se ocupă de protecţia mediului şi
dezvoltarea durabilă a agriculturii, inclusiv prin acordarea unor burse de stagiu;
• instruire in pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, restaurantul universitatii precum
si alte unitati de alimentatie publica.
Toate aceste misiuni şi obiective sunt prezentate, în corelare cu materiile de studiu,
existente în Planul de învăţământ al programului de studiu.
Programul de studiu “INGINERIE ŞI MANAGEMENT IN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
ŞI AGROTURISM” este în concordanţă cu misiunea Universităţii de Stiinte Agronomice si
Medicina Veterinara Bucuresti care, conţine şi elemente de specificitate şi oportunitate în
concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor.
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