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Funcție Asistent
Disciplinele din planul
de învățământ

Sisteme de management al calităţii produselor alimentare
Controlul calităţii produselor vegetale 2
Controlul calităţii produselor de origine vegetală 2
Calitatea şi siguranţa alimentelor de origine non-animală 2
Reologia alimentelor
Calitatea şi siguranţa alimentelor de origine non-animală 1

Domeniul științific Ingineria Produselor Alimentare
Descriere post Postul de Asistent universitar, pe perioadă determinată, poziţia I/B/15, prevăzut în

statul de funcţii aprobat pentru anul universitar 2016 – 2017, conţine o normă de
11,00 ore convenţionale, asigurate cu un număr de 11,00 ore lucrări practice după
cum urmează:
Disciplina Sisteme de management al calităţii produselor alimentare efectuată
cu studenții din anul IV CEPA, semestrul I, cu 2 ore de lucrări practice şi o medie de
1 ore convenționale/săptămână.
Disciplina Controlul calităţii produselor vegetale 2 efectuată cu studenții din anul
IV CEPA, semestrul II, cu 4 ore de lucrări practice şi o medie de 2 ore
convenționale/săptămână.
Disciplina Controlul calităţii produselor de origine vegetală 2 efectuată cu
studenții din anul IV TPPA, semestrul II, cu 4 ore de lucrări practice şi o medie de 2
ore convenționale/săptămână.
Disciplina Calitatea şi siguranţa alimentelor de origine non-animală 2 efectuată
cu studenții din anul IV IPA, semestrul II, cu 4 ore de lucrări practice şi o medie de 2
ore convenționale/săptămână
Disciplina Reologia alimentelor efectuată cu studenții din anul I CEPA, semestrul
II, cu 4 ore de lucrări practice şi o medie de 2 ore convenționale/săptămână
Disciplina Calitatea şi siguranţa alimentelor de origine non-animală 1 efectuată
cu studenții din anul IV IPA, semestrul I, cu 2 ore de lucrări practice şi o medie de 1
ore convenționale/săptămână
Disciplina Reologia alimentelor efectuată cu studenții din anul I IPA, semestrul II,
cu 2 ore de lucrări practice şi o medie de 1 ore convenționale/săptămână

Atribuțiile/ activitățile
aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de lucrări practice pentru disciplinele cuprinse în
norma didactică, respectiv disciplinele: Sisteme de management al calităţii
produselor alimentare (CEPA), Controlul calităţii produselor vegetale 2(CEPA),
Controlul calităţii produselor de origine vegetală 2(TPPA, Calitatea şi siguranţa
alimentelor de origine non-animală 2 (IPA), Reologia alimentelor (CEPA), Calitatea
şi siguranţa alimentelor de origine non-animală 1 (IPA), Reologia alimentelor(IPA)
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 lucrari de licenţă;
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;
Activitate practică cu studenții în cadrul departamentului Ingineria Produselor
Alimentare (I);
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor de Tematica



concurs 1.Reologia alimentelor:  Noțiuni generale , Modele reologice,  Caracteristicile
reologice ale produselor alimentare, Factorii care influenţează proprietăţile reologice
ale produselor alimentare ; Aparate pentru determinarea proprietăţilor reologice ale
produselor alimentare
2.Controlul calității produselor vegetale :  Calitatea si trasaturile ei. Factorii care
influenteaza calitatea produselor alimentare de origine vegetala. Ipostazele practice
ale calitatii. Insemnele calitatii. Controlul calitatii produselor de origine vegetala(
fainurile si produselor de panificatie, bauturi alcoolice, ulei si margarina, produse
zaharoase).
3.Sisteme de management al calitatii:  SR EN ISO 9001; SR EN ISO 22000; SR EN
ISO 17025; elaborare HACCP; elaborare proceduri, manual calitate si siguranta .
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