FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE PRECLINICE
Postul poz. 43 – ȘEF DE LUCRĂRI
Disciplinele: Procese biochimice care afectează calitatea alimentelor, Metode enzimatice și
imunologice de analiză a alimentelor, Biochimie 1, Biochimie 2, Biochimie 2 in limba
engleza.
Domeniul ştiinţific: MEDICINĂ VETERINARĂ
Descriere post
ȘEF DE LUCRĂRI
Norma didactică cuprinde:
1. Activităţi de predare curs/ lucrări practice
a. predare curs 2 ore convenţionale - Procese biochimice care afectează
calitatea alimentelor - specializarea Master EPA, anul I, semestrul I;
b. predare curs 2 ore convenţionale - Metode enzimatice și imunologice de
analiză a alimentelor – specializarea CEPA, anul I, semestrul I;;
c. lucrări practice 1 ore convenţionale - Procese biochimice care afectează
calitatea alimentelor - specializarea Master EPA, anul I, semestrul I;
d. lucrări practice 1 ore convenţionale - Metode enzimatice și imunologice de
analiză a alimentelor – specializarea CEPA, anul I, semestrul I;
e. lucrări practice 4,5 ore convenţionale - Biochimie 1– specializarea MV,

anul I, semestrul II;
f.

lucrări practice 2 ore convenţionale - Biochimie 2– specializarea MV,

anul II, semestrul I;
Atribuţiile/activităţile
aferente

g. lucrări practice 2,5 ore convenţionale - Biochimie 2– specializarea MV

secția în limba engleză, anul II, semestrul I;
Total ore convenționale 15,00
2. Alte activităţi
a. îndrumarea elaborării lucrărilor de licență și dizertaţie;
b. participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului;
c. elaborarea de manuale, ghiduri de lucrări practice de laborator şi a altor
materiale didactice;
d. activităţi de evaluare referate, teste, proiecte, examene parţiale/finale;
e. tutoriat, consultaţii, îndrumarea cercurilor stiinţifice studenţeşti, a studenţilor
în cadrul sistemului de credite transferabile;
f. activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, inovare şi
proiectare;
g. organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi din
străinătate;
h. participare la conferinţe, simpozioane, congrese, ş.a, organizate în domeniul
ştiinţific de activitate principal sau în domenii interdisciplinare.

Susţinerea probelor

Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti,
Clădirea Științe Preclinice-Disciplina Chimie-Biochimie

TEMATICĂ PRELEGERI CURS
1. Corelații între metabolismul antemortem și calitatea cărnii de la diferite specii.
2. Transformări biochimice asociate etapelor de prelurare a cărnii și cele implicate în alterarea
acesteia: proteoliza și degradarea nucleotidelor.
3. Transformări biochimice asociate etapelor de prelurare a cărnii și cele implicate în alterarea
acesteia: glicoliza și lipoliza.

4. Enzime. Clasificarea și nomenclatura enzimelor. Enzime utilizate în prelucrarea
alimentelor.
5. Transformări chimice și biochimice care au loc în procesul de obținere a laptelui praf și în
urma depozitării.
6. Transformări chimice și biochimice care au loc în procesul de obținere a prafului de ou și în
urma depozitării.
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