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Tehnologia vinului, oțetului și a băuturilor distilate
Tehnologii generale – Tehnologia malțului și a berii
Tehnologia produselor fermentative 2
Integrarea sistemului ISO 9000 cu HACCP în industria alimentară 2

Domeniul științific Ingineria Produselor Alimentare
Descriere post Postul de Şef de lucrări, vacant poziţia I/B/12 prevăzut în Statul de Funcţii al

Departamentului I - Ingineria Produselor Alimentare aprobat în anul universitar
2016-2017, conţine o normă de 10 ore convenţionale, asigurate cu 2.5 ore de curs şi
7.5 ore de lucrări practice, după cum urmează:
- Disciplina Tehnologia vinului, oțetului și a băuturilor distilate, semestrul I,
programul de studii: Ingineria produselor alimentare (IPA), anul IV, cu 2 ore de
lucrări practice, 2 grupe, cu o medie de 2,0 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Tehnologii generale-Tehnologia malţului şi a berii, semestrul I,
programul de studii: Ingineria produselor alimentare (IPA), anul III, cu 2 ore de
lucrări practice, 2 grupe, cu o medie de 2,0 ore convenţionale/săptamână.
-Disciplina Tehnologia produselor fermentative 2, semestrul II, programul de
studii: Tehnologia prelucrării produselor agricole, anul III, cu 2 ore de lucrări
practice, 2 grupe, cu o medie de 2,0 ore convenţionale/săptamână.
-Disciplina Integrarea sistemului ISO 9000 cu HACCP în industria alimentară
2, semestrul II, programul de studii: Siguranţa alimentară şi protecţia
consumatorului, anul I, cu 2 ore de curs, cu o medie de 2,5 oră
convenţională/săptamână și 2 ore de lucrări practice, 1 grupă, cu o medie de 1,5 oră
convenţională/săptamână.

Atribuțiile/ activitățile
aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs și lucrări practice pentru disciplinele cuprinse
în norma didactică, respectiv disciplinele:

 Tehnologia vinului, oțetului și a băuturilor distilate pentru studenții anului
IV, programul de studii Ingineria produselor alimentare

 Tehnologii generale – Tehnologia malțului și a berii pentru studenții anului
III, programul de studii Ingineria produselor alimentare

 Tehnologia produselor fermentative 2 pentru studenții anului III, programul
de studii Tehnologia prelucrării produselor agricole

 Integrarea sistemului ISO 9000 cu HACCP în industria alimentară 2 pentru
studenții anului I, programul de studii Siguranţa alimentară şi protecţia
consumatorului;

Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;
Pregătirea activităţii didactice ;
Verificări, teste, examene și verificari pe parcurs ;
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;
Asistenţă la examene;
Îndrumare proiecte de diplomă;
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;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor de
concurs

Tehnologia vinului
Tehnologia de obținere a oțetului alimentar
Tehnologia malțului și a berii



Tehnologia băuturilor distilate
Managementul calității și siguranței produselor alimentare
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