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Biotehnologii de prelucrare şi controlul calităţii produselor vegetale şi
animale; Biotehnologii în industria alimentară; Practică

Domeniul Ştiinţific Zootehnie
Descriere post Postul vacant de conferenţiar, poziția II/B/2 din Statul de funcții al

Departamentului de Științe Tehnologice – Zootehnie din cadrul Facultății de
Zootehnie și Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca, prevăzut pentru anul
universitar 2014-2015, aprobat și validat de Consiliul deAdministrație și
Senatul Universității. Postul de conferenţiar vacant pe perioadă nedeterminată
este constituit din o normă de 13.30 ore, din care convenţionale 7.30 ore curs
şi 6 ore lucrări practice la disciplinele: Biotehnologii de prelucrare şi
controlul calităţii produselor vegetale şi animale; Biotehnologii în
industria alimentară; Practică
Postul are în componenţă pentru semestrul I,  2 ore de curs şi 2 ore lucrări
practice la disciplinele de: Biotehnologii de prelucrare şi controlul calităţii
produselor vegetale şi animale şi Biotehnologii în industria alimentară,
iar în semestrul II, 2 ore de curs şi 2 de lucrări practice la disciplinele de
Biotehnologii de prelucrare şi controlul calităţii produselor vegetale şi
animale şi Biotehnologii în industria alimentară, la programul de studii
pentru: Biotehnologii Agricole şi Biotehnologii pentru industria alimentară,
precum şi îndrumare practică o săptămână la programul de studii:
Piscicultură şi acvacultură.
La disciplinele din structura postului se are în vedere predarea în vederea
dobândirii de către studenţi a  cunoştinţelor  teoretice şi practice din  domeniul
biotehnologiilor agricole şi industriei alimentare.
Scopul disciplinelor este de a oferi studenţilor informaţii privind noţiuni de
utilizarea microorganimelor, enzimelor în industria alimentara în vederea
obţinerii unor produsele de origine vegetală şi animală de calitate, noţiuni
teoretice şi practice din domeniile sus amintite.

Atribuţiile/activităţi
aferente

- Pregătirea cursurilor şi efectuarea orelor de lucrări practice de laborator
pentru disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele de
Biotehnologii de prelucrare şi controlul calităţii produselor vegetale şi
animale şi Biotehnologii în industria alimentară;
- Pregătirea activităţii didactice;
- Verificări teste;
- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;
- Îndrumare proiecte de licenţă;
- Elaborare materiale didactice;
- Activitate de cercetare ştiinţifică;
- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti
- Participare la manifestări ştiinţifice;
- Participare la activităţi administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de
cercetare a colectivului;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică s studenţilor



Tematica probelor de
concurs

1. Biotehnologii moderne: Definiţie. Actualităţi şi perspective pe plan
naţional şi mondial. Clasificarea tipurilor de biotehnologii.

2. Materii prime vegetale folosite în industia berii, vinului, panificaţiei.
3. Utilizarea enzimelor şi a micorganismelor  în domeniul

biotehnologiilor agricole.
4. Utilizarea enzimelor şi microorganismelor  în industria berii.
5. Drojdiile utilizate în industria berii.
6. Procesul biotehnologic de obţinere a berii.
7. Controlul calităţii berii.
8. Utilizarea enzimelor şi microorganismelor  în industria vinului.
9. Microflora implicată în producţia vinicolă.
10. procesul biotehnologic de obţinere a vinului.
11. Fermentaţia – macerarea ca fenomenbiofizic şi biochimic complex.
12. Controlul calităţii vinului.
13. Utilizarea enzimelor şi microorganismelor  în panificaţiei.
14. Controlul calităţii drojdiei de panificaţie şi a pâinii.
15. Aspecte generale asupra obţinerii cărnii pentru consum uman.
16. Însuşirile calitative şi procesele biotehnologice ale cărnii.
17. Folosirea enzimelor exogene de origine animală, vegetală şi

microbiană pentru  frăgezimea cărnii
18. Biotehnologii de conservarea  a cărnii şi a produselor din carne.
19. Utilizarea microorganismelor la obţinerea preparatelor din carne.
20. Obţinerea semiconservelor şi conservelor din carne.
21. Controlul calităţii cărnii şi a preparatelor din carne.
22. Utilizarea microorganismelor  în industria  laptelui – microflora

laptelui.
23. Obţinerea laptelui  de consum şi a produselor  lactate acide.
24. Culturi de bacterii lactice pentru produselor  lactate acide.
25. Microorganismele utilizate la obţinerea smântânii de consum şi a

untului.
26. Utilizarea enzimelor şi microorganismelor în fabricarea

brânzeturilor. Obţinerea brânzeturilor – generalităţi.
27. Coagularea enzimatică a laptelui şi preparatele enzimatice folosite la

obţinerea brânzeturilor
28. Culturi de bacterii lactice pentru brânzeturi.
29. Controlul calităţii laptelui şi produselor lactate acide.
30. Controlul calităţii smântânii, untului şi a brânzeturilor.
31. Proteinele  de origine animala utilizate în industria alimentară.
32. Alte produse de origine animală utilizate în industria alimentară.
33. Substanţele nocive din produsele de origine vegetală.
34. Substanţele nocive din produsele de origine animală.
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