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DETALII PRIVIND Probă scrisă (eseu) – on‐line
pondere 10%

Eseul va fi tehnoredactat si va conţine 5-6 pagini (inclusiv bibliografia).
Structura generală va fi:
•

TITLUL (Times New Roman, bold, size 16)

•

Numele si prenumele candidatului (Times New Roman, bold, size 14)

•

E-mailul candidatului (Times New Roman, italic, size 12)

•

Denumirea programului (Master EPA/CEAEHK) (Times New Roman, size 14)

•

Motivatia alegerii programului de studii (prima optiune) si argumentele pentru care ati
ales sa studiati la USAMVB? (motive personale, preferinte legate de o anumita cariera,
argumente pentru obtinerea unei anumite calificari etc.) (Times New Roman, size 12),
(maxim o pagina)

•

Conţinutul eseului (Times New Roman, size 14, la 1,5 rând) – maxim 4 pagini

•

In text, referintele bibliografice vor fi indicate între paranteze pătrate, numărul poziţiei
sursei citate din lista bibliografică.

•

Concluzii

•

Bibliografie (Times New Roman, size 12, la 1 rând).

Teme eseu
-

Peroxidarea lipidelor din compozitia alimentelor

-

Reactia Maillard in alimente

-

Caramelizarea alimentelor

-

Compusi toxici din alimente – nitrozaminele

-

Compusi cu structura poliizoprenica - terpenoidele

-

Controlul calității alimentelor alimentare

-

Controlul calității produselor halal

-

Controlul calității produselor kosher

-

Controlul calității laptelui si produselor lactate

-

Controlul calității carnii si produselor din carne

-

Controlul calității produselor apicole

-

Controlul calității peștelui

-

Controlul calitatii produselor agroalimentare vegetale
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