
Facultatea Inginerie alimentară
Departament Știința alimentului
Poziţia în statul de funcţii 1/II
Funcţie Șef de lucrări
Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Managementul calității, Chimie anorganică și analitică (II) Calitatea 
nutrițională și senzorială a alimentului, Strategii europene referitoare la 
aliment și securitatea alimentară, Chimie anorganică și analitică (I), 
Falsificarea și autentificarea produselor alimentare. 

Domeniu ştiinţific Științe inginerești, Ingineria resurselor vegetale și animale,  
Ingineria produselor alimentare

Atribuţiile/activităţile aferente o Efectuarea orelor de curs, lucrări practice de laborator pentru: 
- Managementul calității, efectuată în semestrul al II-lea cu 

studenţii din anul III de la programele de studii Controlul şi Expertiza 
Produselor Alimentare și Protecţia Consumatorului ṣi a Mediului: 

- disciplina: Chimie anorganică și analitică (II), efectuată în 
semestrul al II-lea cu studenţii din anul I de la programele de studii 
Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, Ingineria Produselor 
Alimentare, Protecţia Consumatorului ṣi a Mediului: 

- disciplina: Calitatea nutrițională și senzorială a alimentului 
efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de la programul de 
studii masterale Aliment – Nutriție umană: 

- disciplina Strategii europene referitoare la aliment și 
securitatea alimentară, efectuată în semestrul II  cu studenţii din anul I 
de la programul de studii masterale Aliment – Nutriție umană: 

 - disciplina: Chimie anorganică și analitică (I), efectuată în 
semestrul I cu studenţii din anul I de la programele de studii Controlul 
şi Expertiza Produselor Alimentare, Ingineria Produselor Alimentare, 
Protecţia Consumatorului ṣi a Mediului: 

- disciplina Falsificarea și autentificarea produselor alimentare, 
efectuată în semestrul I cu studenții din anul IV de la programul de 
studii Ingineria Produselor Alimentare: 

o Asistenţă la procesul didactic (curs, lucrări practice, 
proiecte); 

o Pregătirea activităţii didactice; 
o Verificări lucrări control; 
o Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din 

normă; 
o Asistenţă la examene; 
o Indrumare proiecte licenţă; 
o Elaborare materiale didactice; 
o Activitate de cercetare ştiinţifică; 
o Indrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 
o Indrumare practică în cursul anului universitar; 
o Participare la manifestări ştiinţifice; 
o Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic; 
oParticiparea la activităţi civice, culturale, administrative şi de 

evaluare în sprijinul învăţământului; 
o Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a 

studenţilor.
 
 

       D E C A N, 
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