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Facultatea Stiinta si Tehnologia Alimentelor
Departament Ingineria Produselor Alimentare
Poziția în statul de
funcții

I/B/1

Funcție Profesor universitar
Disciplinele din
planul de
învățământ

Tehnologii extractive1-zahăr,Tehnologii extractive 2-ulei, margarină, Tehnologia
produselor extractive 3 – amidon produse zaharoase, Tehnologia zaharului si a
produselor zaharoase 1,Tehnologia uleiului si a margarinei, Tehnologia zaharului
si a prod. zaharoase 2

Domeniul științific Ingineria Produselor Alimentare
Descriere post Postul de profesor universitar, poziția I/B/1, are în componență:

 2 ore de curs pe săptămână la disciplina de Tehnologii extractive 1- zahăr
(anul III TPPA, semestrul 1);
 2 ore de curs şi 1 ora de proiect pe săptămână la disciplina de Tehnologii
extractive 2 – ulei, margarină (anul 3 TPPA, semestrul 1);
 2 ore curs pe săptămână la disciplina de Tehnologia produselor extractive
3 amidon, produse zaharoase (anul 3 TPPA, semestrul 2);
 2 ore curs pe săptămână la disciplina de Tehnologia zaharului si a prod.
zaharoase 1(anul 3 IPA, semestrul 1);
 2 ore curs pe săptămână la disciplina de Tehnologia uleiului si a
margarinei (anul 3 IPA, semestrul 1);
 1 oră de proiect pe săptămână la disciplina de Tehnologia zahărului si a
produselor zaharoase 2 (anul 3 IPA, semestrul 2);

Predarea în cadrul disciplinei de Tehnologii extractive 1-zahar are ca obiectiv
principal dobândirea de către studenți a cunostintelor referitoare la procesul
tehnologic de fabricare a zaharului din sfecla de zahar pe fiecare operatie in parte
precum si utilajele necesare.
Predarea în cadrul disciplinei de Tehnologii extractive 2- ulei, margarina are ca
obiectiv principal dobândirea de către studenți a cunoștințelor pentru înțelegerea
conceptelor, teoriilor si metodelor de baza privind procesarea uleiurilor vegetale
si a margarinei. Scopul lucrărilor practice este ca ca studenţii să-şi însuşească
deprinderile practice necesare pentru munca de laborator, precum si obtinerea
practica a unor produse extractive.
Predarea în cadrul disciplinei de Tehnologia produselor extractive 3 – amidon,
produse zaharoase are ca obiectiv principal dobândirea de către studenți a
cunoștințelor referitoare la fabricarea amidonului si a produselor zaharoase
precum si utilajele si instalatiile care concura la aceasta.
Predarea în cadrul disciplinei de Tehnologia  zahărului si a produselor zaharoase
1are ca obiectiv principal dobândirea de către studenți a cunostintelor referitoare
la fluxul tehnologic de fabricare a zaharului din sfecla de zahar precum si
utilajele necesare.
Predarea în cadrul disciplinei de Tehnologia uleiului si a margarinei are ca
obiectiv principal dobândirea de către studenți a cunoștințelor pentru înțelegerea
conceptelor, teoriilor si metodelor de baza privind fluxul tehnologic de obţinere a
uleiurilor vegetale si a margarinei.



Scopul lucrărilor practice în cadrul disciplinei de Tehnologia  zahărului si a
produselor zaharoase 2 este ca ca studenţii să-şi însuşească deprinderile practice
necesare pentru munca de laborator, precum si obtinerea practica a unor produse
zaharoase.

Atribuțiile/
activitățile aferente

Pregătirea și efectuarea orelor de curs și lucrări practice pentru
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele de
Principiile procesării produselor agroalimentare; Tehnologii extractive 2-ulei,
margarină, Tehnologii extractive 1-zahăr, Tehnologia produselor extractive 3 –
amidon produse zaharoase, Tehnologia uleiului si a margarinei, Tehnologia
zaharului si a prod. Zaharoase.
Întocmirea fișelor disciplinelor și a programelor analitice;
Pregătirea activității didactice ;
Verificări teste examene și verificări pe parcurs ;
Consultații pentru studenți asigurate la disciplinele din normă;
Asistență la examene;
Îndrumare lucrări de licență;
Elaborare materiale didactice;
Activitate de cercetare științifică;
Îndrumare cercuri științifice studențești;
Participare la manifestări științifice;
Participare la activitățile administrative, de învățământ, de consultanță şi de
cercetare ale colectivului;
Activități de promovare și legătura cu mediul economic;
Alte activități pentru pregătirea practică și teoretică a studenților

Tematica probelor de
concurs

Tematica
Tehnologia zahărului;
Tehnologia amidonului ṣi a produselor zaharoase;
Tehnologia uleiurilor vegetale.
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