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Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul
de învățământ

Igiena societăţilor agroalimentare;
Materii prime animale 2.

Domeniul științific Ingineria Produselor Alimentare
Descriere post Postul de Asistent universitar, pe perioadă determinată, poziţia I/B/17, 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 Igiena societăţilor agroalimentare efectuată cu studenții din anul III
CEPA, TPPA, IPA semestrul II, cu 6 ore de lucrări practice şi o medie de 3 ore
convenționale/săptămână
Disciplina Materii prime animale 2 efectuată cu studenții din anul II CEPA, TPPA,
IPA semestrul II, cu 16 ore de lucrări practice şi o medie de 8 ore
convenționale/săptămână

Atribuțiile/ activitățile
aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de lucrări practice pentru disciplinele cuprinse în
norma didactică, respectiv disciplinele: Igiena societăţilor agroalimentare; Materii
prime animale 2.
Pregătirea activităţii didactice;
Teste și verificari pe parcurs ;
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;
Asistenţă la examene;
Îndrumare lucrări 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;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor de
concurs

Tematica
Igiena societăţilor agroalimentare
Controlul stării de igienă înainte începerea procesului de producție, pe timpul
procesului de producție și la sfârșitul procesului de producție
Norme de igienă la colectarea, transportul și prelucrarea laptelui și a produselor
lactate.
Decontaminarea instalatiilor de muls mecanic si a vaselor de colectare si transport a
laptelui.
Masuri de prevenire (sau profilactice) a infestarii cu rozatoare. Masuri de combatere.
Controlul eficacitatii deratizarii

Materii prime animale
Recunoașterea principalelor rase de taurine și ovine, suine și păsări pentru carne și
mixte.
Controlul cantitativ și calitativ al producției de carne la taurine.
Controlul productiei de carne la suine și ovine.
Recunoașterea principalelor rase de taurine, ovine și caprine exploatate pentru
producția de lapte.
Structura oului și criteriile de apreciere a calității ouălor de consum.
Recunoașterea pricipalelor specii de pește de apa dulce și apa sărată și a vietăților
acvatice utilizate în industria alimentară
Controlul calitativ al peștelui si produselor acvative utilizate ca materie primă în
industria alimentară
Carnea de vânat. Controlul calității cărnii de vânat.
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