
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

Descriere post              Postul de Şef de lucrări, pe perioadă nedeterminată,vacant 1, 
prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul 
universitar 2018-2019 la departamentul Știința alimentului de la 
Facultatea de Inginerie alimentară, conţine o normă de 13,5 ore 
convenţionale, asigurate cu ore de predare curs şi lucrări practice de 
laborator, cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: 

- disciplina: 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: 

-  2 ore curs (medie de 2 ore convenţionale/an); 
 - 1 oră seminar x 2 formaţii de lucru = 28 ore seminar (medie 

de 1 oră convenţională/an); 
- 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: 

- 1 ore laborator x 5 formaţii de lucru = 70 ore lucrări practice 
de laborator (medie de 2,5 ore convenţionale/an); 

- 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: 

 -  2 ore curs (medie de 2,5 ore convenţionale/an) 
- 1 oră laborator x 1 formaţie de lucru = 14 ore laborator 

(medie de 0,75 ore convenţionale/an); 
- 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: 

 - 1 oră curs (medie de 1,25 ore convenţionale/an) 
- 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: 

- 1 ore laborator x 5 formaţii de lucru = 70 ore lucrări practice 
de laborator (medie de 2,5 ore convenţionale/an); 

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

- 2 ore laborator x 1 formaţie de lucru = 28 ore lucrări practice 
de laborator (medie de 1 oră convenţionale/an). 
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