
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 
Departamentul:  Știința Alimentelor 
Poziția din statul de funcții  II/B/5 
Funcția: şef lucrări 
Disciplinele din planul de învățământ: 
Nutriţie personalizată şi dietetică (alcătuire diete) 
Biosecuritatea alimentară şi sistemul european de alertă rapidă, 
Nutriţie şi sănătate,  
Genomica şi nutriţie moleculară, 
Obţinerea şi controlul produselor apicole,  
Analiza senzorială a produselor alimentare,   
Nutrigenomică,  
Cercetare aplicată, 
Domeniul știin țific:  Ingineria Produselor Alimentare 
Descriere post: 

Postul de şef lucrări, vacant poziţia II/B/5 prevăzut în Statul de Funcţiuni al 
Departamentului de Ştiinţa Alimentelor aprobat în anul universitar 2014 – 2015, conţine o normă 
de 15,90 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs 12.20, seminar şi lucrări practice de 
laborator 3.80, cu următoarea distribuţie pe semestrială pe discipline: 
 - Disciplina: Nutriţie personalizată şi dietetică (alcătuire diete), efectuată în semestrul II 
cu studenţii an I de la programul de studii master – Gastronomie, Nutriţie şi Dietetică 
Alimentară, al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, astfel: 2 ore fizice de curs = 5 ore 
convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni şi câte 2 ore fizice de lucrări practice cu 1 
formaţie de lucru = 3 ore de lucrări practice convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o 
medie totală de  4.00 ore convenţionale/an;  
 - Disciplina: Biosecuritatea alimentară şi sistemul european de alertă rapidă, efectuată în 
semestrul I cu studenţii an II de la programul de studii master Siguranţa Alimentară şi Protecţia 
Consumatorului al Facultăţii de Ştiinţa  si Tehnologia Alimentelor, astfel: 1 oră fizică de curs = 
2.5 ore convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie totală de 1,25 ore 
convenţionale/an;  
 - Disciplina: Nutriţie şi sănătate, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul I de la  
programul de studii de la programul de master Sisteme de Procesare şi Controlul Calităţii 
Alimentelor al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor astfel: 2 ore fizice de curs = 5 ore 
convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie totală de 2,5 ore convenţionale/an;  
 - Disciplina: Genomică şi nutriţie moleculară, efectuată în semestrul II cu studenţii cu 
studenţii an I de la programul de studii master Siguranța Alimentară şi Protecția Consumatorului 
al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, astfel: 1 oră fizică de lucrări practice cu 1 
grupă de lucru = 1.5 ore convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie totală de 
0.75 ore convenţionale/an;  
 - Disciplina: Obţinerea şi controlul produselor apicole, cu studenţii an IV sem II, de la 
programul de studii licenţă CEPA, al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, astfel: 2 ore 
fizice de curs = 4 ore convenţionale/ săptămână timp de 10 săptămâni, cu o medie totală de 1.67 
ore convenţionale/an. 
 - Disciplina: Analiza senzorială a produselor alimentare, cu studenţii an IV sem II, de la 
programul de studii licenţă IPA, al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, astfel: 1 oră 
fizică de curs =2 ore convenţionale/ săptămână timp de 10 săptămâni, cu o medie totală de 1 oră 
convenţională/an; cu studenţii an III sem II, de la programul de studii licenţă CEPA, al Facultăţii 



de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, astfel: 2 ore fizice de curs = 4 ore convenţionale/ 
săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie totală de 2 ore convenţionale/an. 

Disciplina: Nutrigenomică, cu studenţii an I sem I, de la programul de studii master – 
Gastronomie, Nutriţie şi Dietetică Alimentară, al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, 
astfel: 1 ore fizice de curs = 2.5 ore convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni şi câte 1 ore 
fizice de lucrări practice cu 1 grupă  = 1.5 ore de lucrări practice convenţionale/săptămână, cu o 
medie totală de 2 ore convenţionale/an. 

- Disciplina: Cercetare aplicată, cu studenţii an I sem II de la programul de studii master 
– Gastronomie, Nutriţie şi Dietetică Alimentară, al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia 
Alimentelor, astfel: 1 ore fizice de lucrări practice cu 1 grupă  = 1.5 ore de lucrări practice ore 
convenţionale/săptămână, timp de 14 săptămâni, cu o medie totală de 0.75 ore convenţionale/an. 

 
Atribu ții/Activit ăți: 

- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi/sau lucrări practice de laborator pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică;  

- Pregătirea activităţii didactice ;  
- Verificări lucrări control; 
- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;   
- Asistenţă la examene;  
- Îndrumare proiecte licenţă;  
- Elaborare materiale didactice;  
- Activitate de cercetare ştiinţifică;  
- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  
- Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar;  
- Participare la manifestări ştiinţifice;  
- Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare 

ale colectivului; 
- Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;  
- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul 

învăţământului;  
- Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

Salariul minim de încadrare: 
Calendarul Concursului: 
Data publicării anun țului în Monitorul Oficial: 
Perioada încadrare: 
 Început  Sfârșit 
 
Data susținerii prelegerii: 30 iunie 2015 
 
Ora susținerii prelegerii: 09.00 
 
Locul susținerii prelegerii 
 Laboratorul de Analiza senzoriala, ICAR 
Tematica probelor de concurs 
 Controlul calităţii mierii 

Metode de analiză senzorială a alimentelor 
Cancerul şi nutriţia 
Nutrigenomica: concepte şi obiective  



Autoritatea Europeană de Siguranţă a Alimentelor 
Nutrigenetică şi genotipuri 
Intervenţii nutriţionale personalizate (diete personalizate) 
Design Experimental în Intervenţiile Nutriţionale 
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