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DESCRIEREA POSTULUI  

Conferenţiar universitar pozi ţia I/B/3 

 

 

Disciplinele din planul de învățământ: 
Tehnologia semiconservelor şi conservelor 2;  
Tehnologia produselor de origine animală 2; 
Fabricarea semiconservelor și conservelor din carne; 
Procesarea cărnii 1; 
Tehnologia cărnii 2. 
 
Comisia 14:  Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale 
 
Descriere post: 

Postul de conferenţiar, vacant poziţia I/B/3 prevăzut în Statul de Funcţiuni al 
Departamentului de Ingineria Produselor Alimentare aprobat în anul universitar 2015-2016, 
conţine o normă de 13,00 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs 5.70, seminar şi lucrări 
practice de laborator 7.30, cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: 
 - Disciplina: Tehnologia semiconservelor şi conservelor 2, efectuată în semestrul II 
cu studenţii anului IV de la programul de studii licenţă Tehnologia Prelucrării Produselor 
Agricole, al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, astfel: 2 ore fizice de curs = 3.34 
ore convenţionale/ săptămână timp de 10 săptămâni şi câte 1 oră fizică de lucrări practice cu 2 
formaţii de lucru = 1.66 ore de lucrări practice convenţionale/ săptămână timp de 10 
săptămâni, cu o medie totală de  2.50 ore convenţionale/an;  
 - Disciplina: Tehnologia produselor de origine animală 2, efectuată în semestrul II 
cu studenţii anului III de la programul de studii licenţă Controlul şi Expertiza Produselor 
Alimentare al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, astfel: 2 ore fizice de curs = 4 
ore convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni şi câte 2 ore fizice de lucrări practice cu 2 
formaţii de lucru = 4 ore de lucrări practice convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, 
cu o medie totală de  4.00 ore convenţionale/an;  
 - Disciplina: Fabricarea semiconservelor și conservelor din carne, efectuată în 
semestrul I cu studenţii din anul IV de la  programul de studii licenţă Ingineria Produselor 
Alimentare al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor astfel: 2 ore fizice de curs = 4 
ore convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni şi câte 2 ore fizice de lucrări practice cu 1 
formaţie de lucru = 2 ore de lucrări practice convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, 
cu o medie totală de  3.00 ore convenţionale/an;  
 - Disciplina: Procesarea cărnii 1 , efectuată în semestrul II cu studenţii anului III de la 
programul de studii licenţă Ingineria Produselor Alimentare, al Facultăţii de Ştiinţa şi 
Tehnologia Alimentelor, astfel: câte 2 ore fizice de lucrări practice cu 2 formaţii de lucru = 4 
ore de lucrări practice convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie totală de  
2.00 ore convenţionale/an; 
 - Disciplina: Tehnologia cărnii 2 , efectuată în semestrul II cu studenţii anului III de la 
programul de studii licenţă Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, al Facultăţii de Ştiinţa 
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şi Tehnologia Alimentelor, astfel: câte 1 oră fizică de lucrări practice cu 3 formaţii de lucru = 
3 ore de lucrări practice convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie totală de  
1.50 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;   
- Examinări şi/sau 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. 

 
Tematica probelor de concurs 

1. Tehnologia abatorizării bovinelor şi porcinelor; 
2. Conservarea cărnii prin frig şi sărare; 
3. Tehnologia fabricării prospăturilor şi a semiafumatelor; 
4. Tehnologia fabricării afumăturilor şi a specialităţilor; 
5. Fabricarea semiconservelor din carne; 
6. Fabricarea conservelor din carne. 
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