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Practică tehnologică. Practică

Domeniul științific Ingineria Produselor Alimentare
Descriere post Postul de Asistent universitar, pe perioadă nedeterminată, poziţia I/B/14, prevăzut

în statul de funcţii aprobat pentru anul universitar 2016 – 2017, conţine o normă de
11,80 ore convenţionale, asigurate cu un număr de 11,80 ore lucrări practice după
cum urmează:

Disciplina Practică tehnologică efectuată cu studenții din anul III CEPA,
semestrul I si II, cu 160.8 ore de lucrări practice şi o medie de 5,36 ore
convenționale/săptămână;

Disciplina Practică tehnologică efectuată cu studenții din anul III, semestrul
I, de la programul de studii TPPA, cu 60 ore de lucrări practice şi o medie de
2,14 ore convenționale/săptămână;

Disciplina Practică efectuată cu studenții din anul II, semestrul II, de la
programul de studii TPPA, cu 30 ore de lucrări practice şi o medie de 1,07 ore
convenționale/săptămână;

Disciplina Practică tehnologică efectuată cu studenții din anul III, semestrul
I şi II, de la programul de studii IPA, cu 90 ore de lucrări practice şi o medie
de 3,21 ore convenționale/săptămână.

Atribuțiile/ activitățile
aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de practică tehnologică pentru:
- studenţii din anul 3, programul de studii CEPA;
- studenţii din anul 3, programul de studii IPA;
- studenţii din anul 3, programul de studii TPPA.

- studenţii din anul 2, programul de studii TPPA

Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;
Pregătirea activităţii didactice ;
Verificări, teste, examene și verificari pe parcurs ;
Îndrumare lucrări de 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 colectivului;
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor de
concurs

Tematica
Tehnologia berii
Tehnologia vinului
Tehnologia laptelui
Tehnologia produselor zaharoase
Tehnologia fabricarii preparatelor din carne comune
Tehnologia de fabricare a produselor de panificatie si de patiserie ( produse din aluat
dospit, foietaj, aluat afanat chimic si mixt).
Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,  emitent:
parlamentul, publicat în: monitorul oficial nr. 646 din 26 iulie 2006
Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
O.M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale  de apărare împotriva
incendiilor
Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor publicată în Monitorul Oficial



partea I nr. 493, din 24 iulie 2007
Ordinul MEC 3955/ 9 mai 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a
stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de
masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul
programelor de studii universitarea de licenţă sau masterat, publicat în  Monitorul
Oficial, Partea I  nr. 440, din 12 iunie 2008.
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