FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
DEPARTAMENTUL PRODUCŢII ANIMALIERE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ
Postul poz. 14 – CONFERENTIAR
Disciplinele: Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală 1 și 2; Inspecția și controlul
produselor alimentare de origine animală specializarea MV in limba engleză 1 și 2.
CONFERENŢIAR

Descriere post

Atribuţiile/activităţile
aferente

Norma didactică cuprinde:
1. Activităţi de predare curs/lucrări practice;
a. predare curs și 1 grupă Lucrări practice 4,38 ore convenţionale –
Inspecția și controlul produselor alimentare de origine
animală 1 (semestrul I) - specializarea Medicină Veterinară în
limba engleză, anul V;
b. predare curs și 1 grupă Lucrări practice 4,38 ore convenţionale –
Inspecția și controlul produselor alimentare de origine
animală 2 (semestrul II) - specializarea Medicină Veterinară în
limba engleză, anul V;
c. Lucrări practice 1,5 ore convenţionale – Inspecția și controlul
produselor alimentare de origine animală 1 (semestrul I) specializarea Medicină Veterinară, anul V;
d. Lucrări practice 1,5 ore convenţionale – Inspecția și controlul
produselor alimentare de origine animală 2 (semestrul II) specializarea Medicină Veterinară, anul V.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Susţinerea prelegerii de
curs

Alte activităţi:
îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;
participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului;
elaborarea de manuale, ghiduri de lucrări practice de laborator şi
a altor materiale didactice;
activităţi de evaluare referate, teste, proiecte, examene parţiale/
finale;
tutoriat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti,
a studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile;
activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, inovare
şi proiectare;
organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din
ţară şi din străinătate;
participare la conferinţe, simpozioane, congrese, ş.a., organizate
în domeniul ştiinţific de activitate principal sau în domenii
interdisciplinare.
Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti,
Aula „Prof. univ. Dr. Aurel Popoviciu”

PRELEGERI CURS
1. General background of food control (history, specific definitions). Food safety and control
system.
2. Concept of meat. Meat structure and composition.
3. Conversion of muscle to meat - Post-mortem modifications in muscle.
4. Conversion of muscle to meat - Aging of meat.
5. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) based management system of food
safety - general notions.
6. Inspection and control of meat products - associated risk assessment.
7. Inspection and control of canned meat products.
8. Inspection and control of fish and fishery products.

9. Inspection and control of eggs.
10. Inspection and control of honey.
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