
 

DESCRIEREA POSTULUI DE ASISTENT 
 

Facultatea  Facultatea de Medicină Veterinară 
Departamentul Departamentul I – Preclinici 
Pozitia din statul 
de funcţii 

IB/16 

Disciplinele din 
planul de 
învăţământ 

Statistică biomedicală, Biomedical statistics, Biomathematique et 
statistique medical, Practique 1-extramural, Fizică/Biofizică 

Domeniul 
ştiin ţific:  

Medicina Veterinară 
 

Descriere post Postul de Asistent universitar, vacant poziţia IB/16, prevăzut în Statul 
de Funcţiuni al Departamentului I – Preclinici, aprobat în anul 
universitar 2014 – 2015, conţine o normă de 14,60 ore convenţionale, 
asigurată cu ore de lucrări practice şi practică, cu următoarea 
distribuţie semestrială pe discipline: 
Disciplina: Statistică biomedicală, efectuată în semestrul II cu 
studenţii din anul I de la programul de studii Medicină Veterinară al 
Facultăţii de Medicină Veterinară, astfel: 1 oră fizică de lucrări 
practice cu 12 formaţii de lucru = 12 ore de lucrări practice 
convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie totală de 6 
ore convenţionale/an;  
Disciplina: Biomedical statistics, efectuată în semestrul II cu studenţii 
din anul I de la programul de studii Medicină Veterinară (limba 
engleză) al  Facultăţii de Medicină Veterinară, astfel: 1 oră fizică de 
lucrări practice cu 2 formaţii de lucru = 2,50 ore de lucrări practice 
convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie totală de 
1,25 ore convenţionale/an; 
Disciplina: Biomathematique et statistique medicale, efectuată în 
semestrul II cu studenţii din anul I de la programul de studii Medicină 
Veterinară (limba franceză) al  Facultăţii de Medicină Veterinară, 
astfel: 1 oră fizică de lucrări practice cu 2 formaţii de lucru = 2,50 ore 
de lucrări practice convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu 
o medie totală de 1,25 ore convenţionale/an; 
Disciplina: Practique 1-extramural, efectuată în semestrul II cu 
studenţii din anul I de la programul de studii Medicină Veterinară 
(limba franceză) al  Facultăţii de Medicină Veterinară, cu o medie 
anuala de 2.14 ore coventionale/an. 
Disciplina: Fizică/Biofizică, efectuată în semestrul I cu studenţii din 
anul I de la programul de studii Medicină Veterinară al  Facultăţii de 
Medicină Veterinară, astfel: 2 ore fizice de lucrări practice cu 4 
formaţii de lucru = 8 ore de lucrări practice convenţionale/săptămână 
timp de 14 săptămâni, cu o medie totală de 4 ore convenţionale/an 

Atribu ţiile / 
Activit ăţi aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de lucrări practice pentru disciplinele 
cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Statistică 
biomedicală, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I de la 
programul de studii Medicină Veterinară al  Facultăţii de Medicină 



Veterinară; Biomedical statistics, efectuată în semestrul II cu studenţii 
din anul I de la programul de studii Medicină Veterinară (limba 
engleză) al  Facultăţii de Medicină Veterinară; Biomathematique et 
statistique medicale, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I de 
la programul de studii Medicină Veterinară (limba franceză) al  
Facultăţii de Medicină Veterinară; Practique 1-extramural, efectuată în 
semestrul II cu studenţii din anul I de la programul de studii Medicină 
Veterinară (limba franceză) al  Facultăţii de Medicină Veterinară; 
Fizică/Biofizică, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul I de la 
programul de studii Medicină Veterinară al  Facultăţii de Medicină 
Veterinară. 
- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  
- Pregătirea activităţii didactice;  
- Verificări lucrări control; 
- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;   
- Asistenţă la examene;  
- Îndrumare proiecte licenţă;  
- Elaborare materiale didactice;  
- Activitate de cercetare ştiinţifică;  
- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  
- Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar;  
- Participare la manifestări ştiinţifice;  
- Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de 
consultanţă şi de cercetare ale colectivului; 
- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de 
evaluare în sprijinul învăţământului;  
- Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor 

Salariul minim de 
încadrare 

 

Calendarul 
concursului 

http://www.usamvcluj.ro/index.php/documente-publice/posturi-
didactice 

Data publicării în 
MO  

28.04.2015 

Perioada de 
inscriere 

28.04.2015-12.06.2015 

Data/ora 
sustinerii 
prelegerii 

01.07.2015 ora 13 

Locul susţinerii 
prelegerii:  

Facultatea de Medicină Veterinară, Laboratorul de anatomie 

Tematica 
probelor de 
concurs 

Statistică biomedicală, Biomedical statistics, Biomathematique et 
statistique medicale 
1. Spaţiu de probabilităţi, modele probabilistice. 
2. Variabile aleatoare şi caracteristicile numerice ale acestora.  
3. Şiruri de variabile aleatoare. Legea numerelor mari. Teorema limitei 
centrale. 
4. Statistică descriptivă. Concepte fundamentale, indicatori statistici, 
corelaţii şi regresii.  



5. Distribuţii de probabilitate. Determinare momentelor de ordinul 
0,1,2. 
6. Estimări statistice. Intervale de încredere. 
7. Testarea ipotezelor statistice. 
8. Utilizarea software  Maple 15. (Statistics Package)  
9. Utilizarea software SPSS. Elemente conceptuale şi metodologice de 
statistică. Reprezentări grafice a distribuţiilor. Estimarea parametrilor 
unei populaţii. Testarea ipotezelor statistice. Corelaţii şi regresii. 
Practique 1-extramural 
1.Insoţirea studenţilor în perioadele de practică. Protecţia muncii în 
clinici veterinare şi ferme. 
Fizică/Biofizică 
1. Utilizarea funcţiilor de distributie în analiza semnalelor din 
biofizică. 
2. Fenomene de interfaţă. Coeficienti de tensiune superficială 
3. Fenomene de transport. Coeficicenţi de vâscozitate. 
4. Principiile termodinamicii biologice 
BIBLIOGRAFIE 

1. Micula Sanda – Probability and statistics for computational 
sciences. Presa Universitara Clujeana, 2009. 

2. Jaba Elisabeta, Ana Grama – Analiza statistică cu SPSS sub 
Windows. Polirom 2004. 

3. Aviva Petrie, Paul Watson – Statistics for Veterinary and 
Animal Sciences, Wiley-Blackwell Publishing, 3rd Edition, 
2013. 

4. Georgeta Ţarălungă, Biofizică şi meteorologie-Curs,Ed. 
Todesco,Cluj-Napoca,2003 

5. Georgeta Ţarălungă , Biofizica moleculara si celulara, Ed. 
Todesco,Cluj-Napoca,2002 

*** www. maplesoft.com/view.aspx?sl=5883 
Descrierea 
procedurii de 
concurs: 

Concursul se va desfasura în conformitate cu Hotărârii nr. 457 din 4 
mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul 
superior. 
 
13-14 prelegere publică în care candidatul prezintă cele mai 
semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare 
a carierei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o 
sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului 
 
14-15:50 probă teoretică orala, pe bază de bilet extras care conţine 2- 3 
subiecte din tematica anunţată; candidatul va avea la dispoziţie o oră 
de pregătire după care va prezenta oral subiectele, în faţa comisiei. 
Pentru concursul pe posturile care conțin in structură activități 
didactice la linii de studii in limbi străine, această probă se va susține 
in limba străină respectivă. 
 
16-17 Probă teoretică scrisă, pe baza de bilet extras care conţine 2- 3 
subiecte din tematica anunţată; candidatul va avea la dispoziţie o oră 



pentru redactarea subiectelor; lucrarea se preia de comisie si se 
notează. 
 
17:15-18:15 proba a patra de concurs va fi reprezentată de o probă 
practică, specifică postului – studiu de caz, lucrare practică cu 
studenţii, analiză.  
 
Ulterior orei 18:15 comisia va ierarhiza candidatii si va nominaliza 
candidatul cu cele mai bune rezultate pe baza metodologiei amintite si 
a Regulamentului RC 37 din Carta Universitatii. 

Adresa unde se 
transmite dosarul 
de concurs 

Secretar şef USAMV Cluj-Napoca 
 

 


