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Poziția în statul de
funcții

I/B/4

Funcție Șef de lucrări
Disciplinele din planul
de învățământ

Tehnologii extractive 1; Tehnologia amidonului-produse zaharoase; Tehnologii
generale- Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase 1; Tehnologii generale-
Tehnologia uleiului şi a margarinei; Tehnologii extractive 2; Tehnologia produselor
extractive 2.

Domeniul științific Ingineria produselor alimentare
Descriere post Postul de Șef de lucrări, pe perioadă nedeterminată, poziţia I/B/4, prevăzut în statul

de funcţii aprobat pentru anul universitar 2016 – 2017, conţine o normă de 11,00 ore
convenţionale, asigurate cu un număr de 7,00 ore lucrări practice si 4 ore curs
Postul de Șef de lucrări, poziţia I/B/4, are în componenţă următoarele discipline:
Tehnologii extractive 1 efectuată cu studenții din anul III CEPA, semestrul I, cu 2
ore de lucrări practice şi o medie de 1 ora convenționale/săptămână,
Tehnologia amidonului-produse zaharoase efectuată cu studenții din anul IV
TPPA, semestrul I, cu 2 ore de lucrări practice şi o medie de 1 ora
conventional/saptamana
Tehnologii generale- Tehnologia zaharului şi a produselor zaharoase 1efectuată
cu studenții din anul III IPA, semestrul I, cu 4 ore de lucrări practice şi o medie de 2
ora convenționale/săptămână,
Tehnologii generale-Tehnologia uleiului şi a margarinei , efectuată cu studenții
din anul III IPA, semestrul I, cu 4 ore de lucrări practice şi o medie de 2 ora
convenționale/săptămână
Tehnologii extractive 2 efectuată cu studenții din anul III CEPA, semestrul II, cu 2
ore de lucrări practice şi o medie de 1 ora convenționala/săptămână si un număr de 2
ora curs  si 1 ora conventionala/ saptamana
Tehnologia amidonului-produse zaharoase efectuată cu studenții din anul III
TPPA, semestrul II, are un număr de 2 ore de curs si 2 ore conventionale/saptamina
Tehnologia produselor extractive 2 efectuată cu studenții din anul III Biotehnologii
pentru industria alimentara, semestrul II, are un număr de 2 ore de curs si 1 ora
conventional/saptamana

Atribuțiile/ activitățile
aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs și lucrări practice pentru disciplinele cuprinse
în norma didactică, respectiv disciplinele: Tehnologii extractive 1; Tehnologia
amidonului-produse zaharoase; Tehnologii generale- Tehnologia zaharului şi a
produselor zaharoase 1; Tehnologii generale-Tehnologia uleiului şi a margarinei;
Tehnologii extractive 2; Tehnologia amidonului-produse zaharoase; Tehnologia
produselor extractive 2
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 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;
Activităţi de promovare şi legătură cu mediul economic;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor de
concurs

Tematica

Tehnologia zahărului:
Prelucrarea primară a sfeclei de zahăr; obținerea zemii de difuzie;



Purificarea și concentrarea.
Tehnologia uleiului și a margarinei:
Obtinerea uleiurilor brute prin presare și extractie;
Rafinarea uleiurilor brute.
Tehnologia amidonului și a produselor zaharoase:
Tehnologia amidonului din porumb;
Tehnologia de obținere a ciocolatei și a halvalei .
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