
  

Descrierea postului profesor – Faculatea de Horticultur ă, Departamentul IV Măsurători  terestre 
şi ştiinte exacte 
Facultatea  Horticultură 
Departamentul  IV Măsurători  terestre şi ştiinte exacte 
Poziţia în statul de 
funcţii 

IVB/1 

Funcţie  Profesor universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învăţământ 

Sisteme informatice geografice, Analiză matematică, Astronomie geodezică, 
Matematică 

Domeniul ştiinţific Inginerie geodezică 
Descriere post Postul de profesor poziţia IVB/1 are în componenţă:  

- în semestrul I – ore  de curs 2h/săptămână la disciplina Sisteme 
informatice geografice (GIS) I şi seminar 2h/săptămână la disciplina 
Matematică (2grupe); 

- în semestrul II – ore de curs 2h/săptămână la disciplina Analiză 
matematică şi seminar 2h/săptămână la disciplina Astronomie 
geodezică (2grupe); 

Toate disciplinele incluse în post sunt interconectate. Se urmăreşte predarea 
în vederea obţinerii de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi practice din 
astronomia geodezică şi de realizare a sistemelor informatice geografice. De 
asemenea se urmăreşte  dobândirea de cunostinţe în domeniul analizei 
matematice şi al matematicii pentru a fi aplicate la materiile de specialitate.   

Atribuţiile /activităţile 
aferente  

- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi seminar pentru disciplinele cuprinse în 
norma didactică, respectiv disciplinele: Sisteme informatice geografice (GIS) I, 
Analiză matematică, Astronomie geodezică, Matematică; 
- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  
- Pregătirea activităţii didactice;  
- Verificări teste, examene şi verificari pe parcurs;  
- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;  
- Asistenţă la examene;  
- Îndrumare lucrari de licenţă şi dizertaţie;  
- Elaborare materiale didactice;  
- Activitate de cercetare ştiinţifică;  
- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  
- Participare la manifestări ştiinţifice;  
- Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de 
cercetare ale colectivului;  
- Activităţi de promovare a specializării M ăsurători terestre şi cadastru şi 
legătura cu mediul economic; 
- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în 
sprijinul învăţământului;  
- Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoreticăa studenţilor. 

Tematica probelor 
de concurs 

Disciplina Sisteme informatice geografice (GIS) I: 
- Baze de date (concepte, tabele, interogari, formulare, rapoarte) 
- Tipuri de date GIS 
- Reprezentarea sub forma de harti a datelor GIS 
- Date atribut  
- Interogari GIS 
- Legaturi spatiale 
- Geoprocesarea 
- Analiza raster 
- Analiza reteleor 
- Georeferentiere şi editare straturi 

Bibliografie:  
1. http://support.esri.com/en/ 
2. M.N. Demers, Fundamentals of Geographic Information Systems, 4th Ed. 
Wlley, 2009. 
Disciplina Matematică: 



- Calcul vectorial 
- Algebră liniară 
- Geometrie analitică 

Bibliografie:  
1. Pop Ioana Liana Stanca, Matematici generale Algebră liniară geometrie 
analitică şi diferenţială , Ed. AcademicPres 2013 
2. E. Swokowski, J. Cole, Algebra and Trigonometry with analitic geometry, 
7th Ed.  International student Edition, Thomson , 2005 
Disciplina Analiză Matematică:  

- Siruri 
- Funcţii de o variabilă (limite, continuitate, derivabilitate, rolul 

derivatei de ordinul I şi II în studiul funcţiilor) 
- Funcţii de mai multe variabile –puncte de extrem 
- Integrarea funcţiilor de o variabilă 
- Ecuaţii diferenţiale ordinare rezolvabile efectiv şi aplicaţiile 

acestora.  

Bibliografie:  
1. Maria Micula, Matematici aplicate, Ed. Transilvania Pres, 1997, 
2. D. Varberg, E. Purcell, S Rigdon, Calculus, 9th ed., Pearson International 
Edition,2007 
3. Ioan A Rus, Ecuaţii diferentiale, ecuaţii integrale şi sisteme dinamice, 
Transilvania Press, 1996. 
Disciplina Astronomie geodezică 

- Trigonometrie sferică 
- Sisteme generale de coordonate  
- Sfera cereasca  
- Sisteme de coordonate cerereşti 
- Timpul şi măsurarea lui 
- Forma şi dimensiunile Pământului 
- Problema celor două corpuri 

Bibliografie: 
1.N. Lungu, Astronomie geodezică , Ed. U.T.Press, 2010 
2. N. Dima, Geodezie, Ed. Universitas, 2005. 
3. D. B. Thomson, Introduction to geodetic Astronomy, Public lecture notes,  1997 

 


