
poziasistent1. Universitatea:2. Facultatea Stiinta si Tehnologia Alimentelor3. Departamentul: Stiinta Alimentelor4. Pozi5. Func6. Disciplinele din planul de învă Biochimia alimentelor 2, Biochimie,Biochimie vegetală.7. Domeniu stiintific: IPADescriere post: Postul de asistent, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr.II/13 B, prevăzut în statul de funcţii aprobat pentru anul universitar 2015 –2016, conţine o normă de 13,00 ore convenţionale, asigurate cu un număr de13,00 ore lucrări practice de laborator după cum urmează:

- Disciplina Biochimia alimentelor 2, semestrul I, programul de studii:Tehnologia prelucrării produselor agricole (TPPA), anul II, cu 2 ore delucrări practice, 3 grupe, cu o medie de 3.0 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Biochimia alimentelor 2, semestrul I, programul de studii:Controlul şi expertiza produselor alimentare(CEPA),, anul II, cu 2 ore delucrări practice, 2 grupe, cu o medie de 2.0 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Biochimia alimentelor 2, semestrul I, programul de studii:Ingineria produselor alimentare (IPA), anul II, cu 2 ore de lucrări practice,2 grupe, cu o medie de 2.0 ore convenţionale/săptamână.
- Disciplina Biochimie, semestrul I, programul de studii: Horticultura, anulI cu 2 ore de lucrări practice, 4 grupe, cu o medie de 4.0 oreconvenţionale/ săptamână.
- Disciplina Biochimie vegetală, semestrul I, programul de studii:Silvicultură, anul I, cu 2 ore de lucrări practice, 2 grupe, cu o medie de 2.0ore convenţionale/ săptamână.

9. Atributiile/activitatile aferente:Pregătirea şi efectuarea orelor de lucrări practice pentru disciplinele cuprinse înnorma didactică, respectiv disciplinele de Biochimia alimentelor , Biochimie -Horticultură şi Biochimie vegetală – Silvicultură.Pregătirea activităţii didactice ;Verificări, teste, colocviu la sfarşit de semestru;Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;Asistenţă la examene;Îndrumare lucrari de licenţă şi dizertaţie;Elaborare materiale didactice;Activitate de cercetare ştiinţifică;Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;Participare la manifestări ştiinţifice;Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi decercetare ale colectivului;Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor .



10. Salariu minim de incadrare11. Calendarul concursului – data publicarii anuntului in MO: 25.11.201512. Perioada de inscriere: 25.11.2015- 08.01.201613. Data sus14. Ora sus : 11:0015. Locul sus16. Perioadă sussfarsit:2016/01/2517. Perioada comunicare rezultate: Inceput: 28/01/2016 – 29/01/201618. Perioada de contestatii: 01/02/2016-05.02/201619. Tematica probelor de concurs:
Glucide: Consideraţii generale, rol biochimic, clasificare.Monoglucide,oligoglucide, poliglucide – structură, proprietăţi, rol biochimic.
Protide. Aminoacizi – structură, clasificare, rol biochimic. Proteine -caracteristici structurale, clasificarea şi distribuţia proteinelor, funcţiileProteinelor în organisme vegetale şi animale.
Lipide. Consideraţii generale, rol biochimic, clasificare. Constituenţi ailipidelor: acizi graşi, alcooli, aminoalcooli. Lipide simple. Steroli şi derivaţiai acestora. Lipide complexe.
Enzime. Consideraţii generale, structură, clasificare, rol, factori careinfluenţează viteza reacţiilor enzimatice. Enzime utilizate în industriaalimentară.
Acizi nucleici. Baze nucleice, nucleozide şi nucleotide. Caracterizaregenerală: structura acizilor nucleici, proprietăţi, rol biologic.
Vitamine. Consideraţii generale, clasificare, rol în organisme.
Pigmenţi. Consideraţii generale, clasificare, rol în organisme şi industriaalimentară.Bibliografie:Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L, 2003, Biochemie5, Auflage. SpektrumAkademischerVerlag, Heidelberg-Berlin ,ISBN 3-8274 1303-6Voet, D., Voet, J.G, 2004, Biochemistry, 3. Auflage. John Wiley &  Sons Inc.,London, ISBN 0-471-39223-5Neamţu G., Biochimie alimentară, 1997, Editura Ceres, Bucuresti,  ISBN 973-40-0390-9Andreea Stanila, Biochimie structurala, 2013, Academic Press, ISBN 978-973-744-324-3
20. descrierea Procedurii de Concurs –21. Lista Documente -22. Adresa unde se transmite dosarul de concurs: -23. Comisie:
Preşedinte:Conf.dr. Suharoschi Ramona
Membrii:Prof.dr. Socaciu CarmenProf.dr. Stănilă Andreea
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