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Funcție Şef de lucrări
Disciplinele
dinplanul de
învățământ

Biotehnologii alimentare; Chimia alimentului

Domeniul științific Ingineria Produselor Alimentare
Descriere post Postul de şef de lucrări, peperioadă nedeterminată, vacant, nr. II/B/3, prevăzut în

statul de funcţii şi de personal didactic, aprobat în anul universitar 2014-2015,
conţine o normă de 15 ore convenţionale, asigurate cu ore de lucrări practice de
laborator şi cursuri cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline:

Disciplina: Biotehnologii alimentare; semestrul I, studenţi licenţă zi, an III,
specializări: Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, Tehnologia
Prelucrării Produselor Agricole; Ingineria Produselor Alimentare din cadrul
Facultăţii de Ştiinţa şiTehnologia Alimentelor:

 2 ore de curs / săptămână, cu o medie de 2 ore convenţionale/an
 4 formaţii de lucru x 2 ore = 8 ore lucrări practice de laborator, cu o

mediede 4 ore convenţionale/an;
 2 formaţii de lucru x 1 oră = 2 ore lucrări practice de laborator, cu o

mediede 1 oră convenţională/an;

Disciplina: Chimia alimentului; semestrul II, studenţi licenţă zi, an I, specializări:
Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, Tehnologia Prelucrării Produselor
Agricole; Ingineria Produselor Alimentare din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi
Tehnologia Alimentelor :

 8 formaţii de lucru x 2 ore = 16 ore lucrări practice de laborator, cu o
medie de 8 ore convenţionale/an

Atribuțiile/
activitățile aferente
postului

Pregătirea și efectuarea orelor de curs și lucrări practice
Întocmirea fișelor disciplinelor și aprogramelor analitice;
Pregătirea activității didactice;
Verificări teste examene și verificări pe parcurs;
Consultații pentru studenți asigurate la disciplinele din normă;
Asistență la examene;
Îndrumare lucrări de licență;
Elaborare material didactice;
Activitate de cercetare științifică;
Îndrumare cercuri științifice studențești;
Participare la manifestări științifice;
Participare la activitățile administrative, de învățământ, de consultanță şi de
cercetare ale colectivului;
Activități de promovare și legătura cu mediul economic;
Alte activități pentru pregătirea practică și teoretică a studenților



Tematica probelor de
concurs 1. Biotehnologia- o ştiinţă multidisciplinară

2. Genetica in Biotehnologiile Alimentare
3. Biomasa-un substrat biotehnologic
4. Bioprocese/bioreactoare
5. Bioconversii microbiene
6. Clasificarea alimentelor în funcţie de compoziţia chimică şi modul de

obţinere.
7. Tipuri de macronutrienţi în alimente de origine vegetală: caracterizare

chimicã, proprietãţi, modificãri tehnologice şi aplicaţii, exemple.
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