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Facultatea de  Economie şi Administrarea Afacerilor
Departamentul Administrarea Afacerilor

Profesor universitar, poziția 6, disciplinele: Management financiar; Finanțele întreprinderii.

              Profesor universitar, poziția 7, disciplinele: Managementul organizațiilor complexe; Metodologia cercetării 
în management I; Management strategic.
              

Educaţie Fizică şi Sport

Departamentul jocuri sportive şi educaţie fizică

              Conferențiar universitar, poziția 7, disciplinele: Fundamentele ştiinţifice ale voleiului; Metodica predării 
voleiului în şcoală.

              Conferențiar universitar, poziția 8, disciplinele: Management aplicat în Educație fizică și Sport; 
Management şi marketing în kinetoterapie; Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive.

Lector universitar, poziția 12, disciplinele: Metodica handbalului în liceu; Educaţie fizică.

Lector universitar, poziția 13, disciplinele: Educaţie fizică; Educaţie fizică I, II; Educaţie fizică III, IV; Educaţie 
fizică și sport; Metode de cercetare ştiinţifică.

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Profesor universitar, poziția 2, disciplinele: Filosofia educaţiei; Etică şi deontologie pedagogică.

Conferențiar universitar, poziția 6, disciplinele: Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei. Teoria şi 
metodologia curriculumului; Pluralism educaţional şi pedagogii alternative.

Conferențiar universitar, poziția 7, disciplinele: Psihologia educaţiei; Psihopedagogia creativităţii; 

Conferențiar universitar, poziția 8, disciplinele: Didactica domeniului Limbă și comunicare -învățământ 
preșcolar; Didactica limbii şi literaturii române - învățământ primar; Didactica specialităţii A/Didactica specialităţii 
B.

Facultatea de Inginerie

Departamentul  ingineria mediului și securității în industrie

               Șef lucrări,  poziția  18, disciplinele:  Tehnologii de prelucrare și valorificare a deșeurilor nemetalice; 
Poluarea aerului; Tehnologii și echipamente pentru tratarea solurilor poluate; Automatizarea proceselor tehnologice.



Departamentul  inginerie mecanică

               Șef  lucrări,  poziția  28,  disciplinele:  Biomecanica;  Economie  generală;  Managementul 
calității/Managementul calităţii; Bazele contabilităţii.

Șef lucrări,  poziția  29,  disciplinele:  Colapsul  structurilor  mecanice;  Organe  de  maşini  II;  Mecanică; 
Mecanică I; Organe de maşini/Organe de maşini I.

Șef lucrări,  poziția  30,  disciplinele:  Organe  de  maşini;  Prelucrarea  plastică  a  materialelor;  Organe  de 
maşini I; Organe de maşini/Organe de maşini I.

Departamentul  știința și ingineria materialelor 

 Șef  lucrări,  poziția  15,  disciplinele:  Elaborarea  metalelor  și  aliajelor  neferoase;  Modelarea  procesării 
materialelor în stare lichidă; Modelarea și simularea procesării materialelor în stare solidă; Tratamente termice și 
termochimice.

Departamentul  sisteme termice și ingineria mediului 

               Profesor universitar, poziția 6, disciplinele: Criogenie tehnică; Bazele cercetării experimentale a mașinilor 
termice; Reglarea și automatizarea mașinilor termice; Instalații frigorifice și pompe de căldură II.

Conferențiar universitar,  poziția 13, disciplinele:  Energii  regenerabile;  Politici  energetice şi de mediu; 
Mecanica fluidelor.

Facultatea de Medicină şi Farmacie
Departamentul  ştiinţe morfologice și funcționale

Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Genetică medical.

               Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Noțiuni fundamentale de patologie.

Conferențiar  universitar,  poziția  13,  disciplinele:  Imunologie  clinică;  Anatomie-embriologie;  Nursing 
comunitar.

Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Fiziopatologie; Morfopatologie; Anatomie-embriologie.

              Șef lucrări,  poziția 31, disciplinele:  Imunologie şi imunopatologie; Imunologie generală; Anatomia şi 
fiziologia aparatului genital.

              Șef  lucrări,  poziția  32, disciplinele:  Biologie  celulară şi  moleculară ;  Microbiologie,  virusologie. 
Parazitologie; Parazitologie.



Departamentul medicină dentară

               Conferențiar universitar, poziția 16, disciplinele: Anatomie-embriologie.

Conferențiar universitar, poziția 17, disciplinele: Ocluzologie; Parodontologie.

              Șef lucrări, poziția 25, disciplinele: Psihologie. Bioetică şi deontologie medicală ;  Noţiuni fundamentale de 
radiologie şi imagistică; Noţiuni fundamentale de sociologie şi medicină socială. 

Departamentul clinic medical

Conferențiar  universitar, poziția 11, disciplinele: Semiologie medicală; Medicină internă 
(gastroenterologie, nefrologie); Medicină internă (cardiologie, pneumologie, hematologie, diabetologie).

              Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Pediatrie; Pediatrie centrată pe nou-născut; 
Endocrinologie.

              Conferențiar universitar, poziția 13, disciplinele: Nutriţie şi dietetică; Boli infecţioase.

Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Neurologie şi neurochirurgie; Semiologie medicală.

Conferențiar universitar, poziția 15, disciplinele: Psihiatrie şi neurologie. Medicină legală; Neurologie şi 
neurochirurgie; Endocrinologie;  Noţiuni specifice de endocrinologie şi dermatologie în perioada de sarcină.

Conferențiar universitar, poziția 16, disciplinele: Medicină şi cultură; Istoria medicinii; 
Pneumoftiziologie; Nursing general; 

Șef  lucrări, poziția 32, disciplinele: Neonatologie; Pneumoftiziologie.

Șef  lucrări, poziția 33, disciplinele: Medicină internă (gastroenterologie, nefrologie ); Medicină internă 
(cardiologie, pneumologie, hematologie, diabetologie); Semiologie medicală.

Șef  lucrări, poziția 34, disciplinele: Medicină internă (gastroenterologie, nefrologie ); Medicină internă 
(cardiologie, pneumologie, hematologie, diabetologie);  Medicină sportivă; Cardiologie.

Departamentul clinic chirurgical

Conferențiar universitar, poziția 4, disciplinele: Urgenţe chirurgicale; Obstetrică-ginecologie.

Conferențiar universitar, poziția 5, disciplinele: Anatomie; Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie 
reconstructivă.

Conferențiar universitar, poziția 6, disciplinele: Educaţie sexuală şi planificare familială; Şcoala mamei.

Conferențiar universitar, poziția 7, disciplinele: Oftalmologie; Chirurgie minim invazivă şi actualităţi în 
chirurgie; O.R.L. - oftalmologie.

Conferențiar universitar, poziția 8, disciplinele: Urologie; Urgenţe medicale.



Conferențiar universitar, poziția 9, disciplinele: Ortopedie-traumatologie; Analgezie, anestezie şi 
reanimare.

Șef  lucrări, poziția 25, disciplinele: Chirurgie şi ortopedie pediatrică; Obstetrică fiziologică.Embriologia şi 
dezvoltarea fătului.

Departamentul  ştiinţe farmaceutice

Profesor  universitar, poziția 6, disciplinele: Dermatofarmacie şi cosmetologie; Dermatovenerologie. Boli 
infecţioase; Dermatologie.

              Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele:  Tehnologie farmaceutică; Noţiuni fundamentale de 
farmacologie.

              Conferențiar universitar, poziția 13, disciplinele:  Medicamente biologice;  Toxicologie;  Legislaţie 
farmaceutică.

              Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Biochimie medicală; Metodologia cercetării ştiinţifice; 
Informatică medicală şi biostatistică.

              Conferențiar universitar, poziția 15, disciplinele: Plante toxice;  Farmacognozie; Biochimie.

              Conferențiar universitar, poziția 16, disciplinele: Laborator clinic; Biochimie clinică; Biochimie.

Conferențiar universitar, poziția 17, disciplinele: Farmacologie; Propedeutică farmaceutică; Farmacologie 
şi farmacologie clinică.

Șef  lucrări, poziția 29, disciplinele: Dermatofarmacie şi cosmetologie; Noţiuni specifice de endocrinologie 
şi dermatologie în perioada de sarcină; Dermatologie.

Șef  lucrări, poziția 30, disciplinele: Chimie farmaceutică; Biochimie generală și aplicată; Chimia şi igiena 
mediului; Legislaţie farmaceutică.

Șef   lucrări,  poziția  31,  disciplinele:  Ecotoxicologie;  Toxicologie;  Evidenţă,  gestiune  şi  contabilitate 
farmaceutică; Medicamente biologice; Analiza medicamentului; Tehnologie farmaceutică; Legislaţie farmaceutică.

Facultatea de  Arte
Departamentul teatru, muzică şi arte plastice

Conferenţiar universitar, poziţia 8, disciplinele: Canto; Lied-oratoriu.

              Lector universitar, poziţia 18, disciplinele: Acompaniament canto; Acompaniament operă; Acompaniament 
clasa de operă.

              Lector universitar,  poziţia 20, disciplinele:  Anatomie artistică; Perspectivă - geometrie descriptivă; 
Procesarea imaginii pe calculator.



Lector  universitar,  poziţia  21,  disciplinele:  Introducere  în  teoria  dramei  ;  Istoria  teatrului  universal  şi  a  artei 
spectacolului; Istoria teatrului românesc şi a artei spectacolului; Managementul proiectelor culturale; Antreprenoriat 
şi relații publice.

Facultatea de  Ştiinţe şi Mediu
Departamentul chimie, fizică şi mediu

Profesor universitar,  poziţia 12, disciplinele:  Modelarea proceselor  ecologice;  Modelarea proceselor  de 
mediu.

Departamentul matematică-informatică

Asistent universitar, poziţia 19, disciplinele: Algebra liniară, geometrie analitică şi diferenţială/Algebră şi 
geometrie;  Algebră  liniară,  geometrie  analitică  şi  diferenţială;  Algebră  liniară,  geometrie  analitică  şi 
diferențială/Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială; Analiză matematică.

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
Departamentul  automatică şi inginerie electrică

Profesor, poziţia 10, disciplinele: Sisteme eoliene şi minihidro; Automatizarea sistemelor electromecanice; 
Metodologia şi etica cercetării ştiinţifice.

Șef  lucrări, poziţia 28, disciplinele: Automatizarea proceselor rapide; Conducerea avansată a acţionărilor 
electrice; Acţionări electrice.

Departamentul calculatoare şi tehnologia informaţiei

               Șef  lucrări, poziţia 18, disciplinele: Metode şi tehnici avansate în programarea obiectuală; Integrare, 
configurare  şi  securitate  software;  Programarea  calculatoarelor  și  limbaje de programare  II;  Sisteme de operare 
avansate.

              Șef  lucrări, poziţia 20, disciplinele: Baze de date; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II;  
Algoritmi  şi  tehnici  de  programare  avansate/Algoritmi  şi  tehnici  de  programare;  Proiectarea  sistemelor  cu 
microprocesoare.

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie
Departamentul  istorie, filosofie şi sociologie

Profesor  universitar,  poziţia  7,  disciplinele:  Istoria  filosofiei  contemporane;  Filosofia  minţii;  Filosofia 
ştiinţelor spiritului.

Profesor universitar, poziţia 9, disciplinele: Istoria economico-socială a românilor; Introducere în istorie şi 
ştiinţe auxiliare ale istoriei; Istoria medievală a românilor.

Conferenţiar  universitar,  poziţia  15,  disciplinele:  Teorii  ale  relațiilor  internaționale;  Introducere  în 
geopolitică; Istoria integrării europene și construcția europeană; Geopolitica securității în spațiul post-comunist.



Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi  Politice
Departamentul  ştiinţe juridice

              Lector  universitar,  poziţia  11, disciplinele:  Drept  civil.  Partea  generală;  Drept  civil.  Persoanele; 
Metodologia cercetării juridice.

              Lector universitar, poziţia 15, disciplinele: Drept penal european; Infracțiuni prevăzute în legi speciale; 
Criminalistică. Tehnici și procedee moderne de investigare criminală; Metodologia expertizelor criminalistice.

Departamentul  ştiinţe administrative şi studii regionale

Conferenţiar universitar,  poziţia 8, disciplinele:  Filozofie juridică; Logică; Etica și deontologia funcției 
publice.

Conferenţiar universitar, poziţia 9, disciplinele: Drept administrativ I ;  Instituţii administrative europene.

Lector universitar, poziţia 17, disciplinele: Ştiinţa administraţiei I;  Drept constituţional; Doctrine juridice.

Facultatea de Litere
Departamentul limba şi literatura franceză

Lector universitar, poziţia 11, disciplinele: Limba franceză aplicată în sfera publică; Limbi moderne.

Departamentul de engleză

              Conferenţiar universitar, poziţia 10, disciplinele: Limba engleză aplicată în sfera publică; Limbă străină 
(engleză / franceză); Limba engleză I; Limba engleză II; Limba străină: engleză. 

              Lector universitar, poziţia 18, disciplinele: Traducerea ca acţiune de mediere; Limba engleză.

              

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
Departamentul ştiinţa alimentelor, ingineria alimentelor şi biotehnologii  aplicate

Șef  lucrări,  poziţia  30, disciplinele:  Autentificarea  și  expertizarea  produselor  alimentare;  Trsabilitatea 
produselor alimentare; Controlul sanitar-veterinar și siguranța alimentelor;  Falsificări ale produselor alimentare şi 
identificarea lor.

Șef   lucrări,  poziţia  31,  disciplinele:  Tehnologii  speciale  de  procesare;  Proiectarea  produselor  noi; 
Proiectarea și promovarea produselor noi/Promovarea produselor în industria alimentară; Procesarea industrială a 
alimentelor.

Șef  lucrări, poziţia 32, disciplinele: Tehnici de comunicare; Tehnici de comunicare și prezentare/Tehnici 
de prezentare şi comunicare; Operaţii unitare în industria alimentară.

Șef  lucrări,  poziţia 33, disciplinele:  Utilaj special în industria alimentară; Utilaje în alimentaţie publică; 
Utilaje în industria alimentară; Proiect tehnologic.



Departamentul acvacultură, ştiinţa mediului şi cadastru

Șef  lucrări,  poziţia 11, disciplinele:  Inginerie în acvacultură; Mașini și utilaje în pescuit și acvacultură; 
Topografie și cartografie.

Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila
Departamentul mediu, inginerie aplicată şi agricultură

Profesor universitar, poziţia 3, disciplinele: Management ecologic; Economie rurală.

Conferenţiar universitar,  poziţia 10, disciplinele: Agrotehnică  şi  agrotehnică  ecologică;  Microbiologie; 
Entomologie.

Departamentul ştiinţe inginereşti şi management

Conferenţiar  universitar,  poziţia  10,  disciplinele:  Management;  Marketing;  Management  financiar; 
Contabilitate şi gestiune economică; Contabilitate.

Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti
Departamentul ştiinţe generale

Profesor  universitar,  poziţia  26,  disciplinele:  Gestiunea  riscului  în  afacerile  economice  internaţionale; 
Mediul de afaceri european - aplicaţii euroregionale; Sisteme economice comparate.

Profesor universitar, poziţia 27, disciplinele: Istoria economiei naţionale; Istoria integrării europene; Teorii 
ale integrării europene; Istoria culturii şi civilizaţiei europene.

              Profesor  universitar,  poziţia 28, disciplinele:  Biotehnologii  în acvacultură;  Principii şi metode de 
conservare a produselor alimentare; Producerea și conservarea furajelor.

              Conferenţiar universitar,  poziţia 48, disciplinele:  Metodica disciplinelor sportive – jocuri de echipă - 
baschet; Aprofundare într-o ramură sportivă (futsal, beach soccer, beach-voley, handbal pe nisip, streetball).

              Conferenţiar universitar,  poziţia 49, disciplinele:  Istoria sud-est europeană în context multicultural; 
Reprezentări ale identităţii şi alterităţii culturale; Personalităţi ale diplomaţiei româneşti.

              Conferenţiar universitar, poziţia 50, disciplinele: Bazele statisticii; Microeconomie; Statistica afacerilor.

              Șef  lucrări, poziţia 91, disciplinele: Tehnologii generale - tehnologie şi control în industria produselor 
zaharoase  şi  făinoase;  Tehnologii  generale  -  tehnologie  şi  control  în  industria  uleiului;  Tehnologii  generale  - 
tehnologie şi control în industria zahărului; Biochimie.

              Șef  lucrări,  poziţia 93 disciplinele:  Ambalaje şi design în industria alimentară; Inocuitatea produselor 
alimentare; Operaţii unitare în industria alimentară; Legislaţie şi protecţia consumatorilor; Proiectarea produselor 
noi. 


