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DESCRIEREA POSTULUI  

Conferenţiar universitar pozi ţia I/B/2 

 

Disciplinele din planul de învățământ: 

- Principii şi metode de conservare 1 

- Controlul şi expertiza produselor animaliere 1 

- Controlul calităţii produselor de origine animală 1 

- Calitatea şi siguranţă alimentelor de origine animală 1 

- Legislaţie în industria alimentelor 

- Legislaţie în industria alimentară 

Comisia 14: Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale  

 

Descriere post: Postul de conferenţiar universitar, vacant poziţia I/B/2 prevăzut în Statul de 

funcţii şi personal didactic din învăţământul superior al Departamentului Ingineria Produselor 

Alimentare, aprobat în anul universitar 2015 - 2016, conţine o normă de 12,70 ore 

convenţionale, asigurate cu ore de curs şi ore de lucrări practice de laborator. 

- 1 oră de curs/săptămână (curs comun) pentru anul I, semestrul II (specializările TPPA, 

CEPA şi IPA) la disciplina de Principii şi metode de conservare 1 

- 6 ore de lucrări practice/săptămână la disciplina de Principii şi metode de conservare 

1-anul I CEPA, semestrul II 

- 2 ore de lucrări practice/săptămână la disciplina de Principii şi metode de conservare 

1-anul I TPPA, semestrul II 

- 4 ore de lucrări practice/săptămână la disciplina de Principii şi metode de conservare 

1-anul I IPA, semestrul II 

- 2 ore de curs/săptămână (curs comun) pentru anul IV, semestrul I (specializările TPPA 

şi CEPA) la disciplinele Controlul şi expertiza produselor animaliere 1 şi Controlul 

calităţii produselor de origine animală 1 

- 2 ore de curs/săptămână la disciplina de Calitatea şi siguranţa alimentelor de origine 

animală 1-anul IV IPA, semestrul I 
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- 2 ore de curs/săptămână (curs comun) pentru anul IV, semestrul II (specializările 

TPPA şi CEPA) la disciplinele de Legislaţie în industria alimentară şi Legislaţie în 

industria alimentelor 

 

Atribu ţiile/activit ăţile aferente: 

− pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice de laborator pentru 

disciplinele cuprinse în norma didactică; 

− întocmirea fişelor de disciplină; 

− pregătirea activităţii didactice; 

− verificări lucrări control; 

− verificări referate; 

− consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 

− îndrumare proiecte licenţă; 

− elaborare materiale didactice; 

− activitate de cercetare ştiinţifică; 

− îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 

− participare la manifestări ştiinţifice; 

− participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare 

ale disciplinei şi ale departamentului; 

− alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

 

Tematica probelor de concurs: 

1. Controlul calităţii produselor de origine animală 

2. Principii şi metode de conservare a produselor alimentare 

3. Legislaţie alimentară 
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