
poziasistent1. Universitatea:2. Facultatea Stiinta si Tehnologia Alimentelor3. Departamentul: Stiinta Alimentelor4. Pozi5. Func6. Disciplinele din planul de învă Principiile nutriţiei umane,Toxicitatea produselor alimentare, Toxicologia produselor alimentare,Inocuitatea produselor alimentare, Chimia alimentului7. Domeniu stiintific: IPA8. Descriere post: Postul de asistent, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr.II/12 B, prevăzut în statul de funcţii aprobat pentru anul universitar 2015– 2016, conţine o normă de 13,30 ore convenţionale, asigurate cu unnumăr de 13,30 ore lucrări practice de laborator după cum urmează:

- Disciplina Principiile nutriţiei umane, semestrul I, programul de studii:Controlul şi expertiza produselor alimentare(CEPA), anul II, cu 1 oră delucrări practice, 3 grupe, cu o medie de 1.5 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Principiile nutriţiei umane, semestrul I, programul de studii:Tehnologia prelucrării produselor agricole (TPPA), anul II, cu 1 oră delucrări practice, 3 grupe, cu o medie de 1.5 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Principiile nutriţiei umane, semestrul I, programul de studii:Ingineria produselor alimentare (IPA), anul II, cu 1 oră de lucrări practice,2 grupe, cu o medie de 1.0 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Toxicitatea produselor alimentare, semestrul II, programulde studii: Ingineria produselor alimentare (IPA), anul I,V cu 2 ore delucrări practice, 1 grupa, cu o medie de 0.83 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Toxicologia prod. alim, semestrul I, programul de studii:Controlul şi expertiza produselor alimentare(CEPA), anul III, cu 1 ore delucrări practice, 2 grupe, cu o medie de 1.0 ore convenţionale/ săptamână.
- Disciplina Inocuitatea prod. alimentare, semestrul I, programul destudii: Tehnologia prelucrării produselor agricole (TPPA), anul III, cu 1ora lucrari practice, 3 grupe, cu o medie de 1.5 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Chimia alimentului, semestrul II, programul de studii:Controlul şi expertiza produselor alimentare(CEPA), anul I, cu 2 ore delucrări practice, 3 grupe, cu o medie de 3.0 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Chimia alimentului, semestrul II, programul de studii:Tehnologia prelucrării produselor agricole (TPPA), anul I, cu 2 ore delucrări practice, 3 grupe, cu o medie de 3.0 ore convenţionale/săptamână.9. Atributiile/activitatile aferente:Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator la:
- Disciplina Principiile nutriţiei umane, pentru studenţii din anul IIprogramul de studii CEPA, TPPA, IPA.
- Disciplina Toxicitatea produselor alimentare, pentru studenţii din anulIV programul de studii IPA.



- Disciplina Toxicologia prod. alim, pentru studenţii din anul IIIprogramul de studii CEPA.
- Disciplina Inocuitatea prod. alimentare, pentru studenţii din anul III,programul de studii TPPA
- Disciplina Chimia alimentului,, pentru studenţii din anul I, programul destudii CEPA si TPPAPregătirea activităţii didactice;Verificări lucrări, proiecte şi colocvii;Elaborare materiale didactice;Îndrumare proiecte de licenţă;Activitate de cercetare ştiinţifică;Îndrumare practică de specialitate;Participare la manifestări ştiinţifice;Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.10. Salariu minim de incadrare11. Calendarul concursului – data publicarii anuntului in MO: 25.11.201512. Perioada de inscriere: 25.11.2015- 08.01.201613. Data sus14. Ora sus : 14:0015. Locul sus artamentul de chimie, clădirea Aulei16. Perioadă sussfarsit:2016/01/2517. Perioada comunicare rezultate: Inceput: 28/01/2016 – 29/01/201618. Perioada de contestatii: 01/02/2016-05.02/201619. Tematica probelor de concurs:Clasificarea alimentelor în funcProdusi secundari de metabolism:- pigmenti- acizi grasi nesaturati- polifenoli si taninuriImplicaPrincipii generale de toxicologie (absorbeliminare)Biotransformarea substantelor toxiceMacronutrienValoarea nutriContaminan loralimenareContaminanalimenareEvaluarea riscului (fizic, chimic și microbiologic) din punct devedere al inocuităBibliografie:Socaciu Carmen, 2013, Chimia Alimentelor, Editura AcademicPres, Cluj-NapocaSuharoschi Ramona, Principiile NutriCluj-Napoca



Suharoschi Ramona, Toxicologia alimentelor, 2013, Editura  AcademicPres, Cluj-NapocaB. Segal, G Popa, Toxicologia produselor alimentare, 1986, Editura TehnicăBucurești
20. descrierea Procedurii de Concurs –21. Lista Documente -22. Adresa unde se transmite dosarul de concurs: -23. Comisie:
Preşedinte:Prof.dr. Socaciu Carmen
Membrii:Conf.dr Suharoschi RamonaConf.dr. Rotar  AncuţaAsist.dr. Leopold LoredanaProf.dr. Stanilă Andreea
Supleanti:Conf.dr. Dulf FranciscConf. dr. Bunea AndreeaProf. dr Sanda Andrei




