
Descrierea postului lector – Agricultură, Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic 

Facultatea  
 

Agricultură 
 

Departament Pentru Pregătirea Personalului Didactic 
Poziţia în statul de 
funcţii 

1/B/6 

Funcţie  Lector  
Disciplinele din planul 
de învăţământ 

 Fundamentele Pedagogiei+Teoria şi Metodologia Curriculumului, 
Teoria şi Metodologia Instruirii+Teoria şi Metodologia Evaluării 

Domeniul ştiin ţific  Ştiinţele educaţiei 
Descriere post 
 

Postul de lector universitar, poziţia 1/B/6, are în componenţă: 
• 2 ore de curs pe săptămână la disciplina  Fundamentele Pedagogiei 
+Teoria şi metodologia curriculumului (anul I, semestrul 2); 
•12 ore de seminar pe săptămână la disciplina Fundamentele 
Pedagogiei+ Teoria şi metodologia curriculumului (anul I, semestrul 
2); 
    4 ore curs pe săptămână la disciplina de Teoria şi Metodologia 
Instruirii+Teoria şi Metodologia Evaluării (anul II semestrul 1) 
• 6 ore de seminar pe săptămână la disciplina de  Teoria şi 
Metodologia Instruirii+Teoria şi Metodologia Evaluării (anul II, 
semestrul 1)  
Activitatea la disciplina Fundamentele Pedagogiei + Teoria şi 
metodologia curriculumului  (semestrul 2,curs) îşi propune să ofere 
studenţilor anului I cunoştinte privind rolul, importanţa, finalităţile, 
componentele şi formele educaţiei. Activitatea în cadrul seminariilor 
(semestrul 2, seminar) presupune fixarea noţiunilor dobândite la curs, 
dezbateri şi rezolvarea de exerciţii, prezentarea de referate, eseuri pe 
teme de educaţie, dobândirea de către studenţi a unor abilităţi practice 
pentru aplicarea şi exersarea diferitelor forme ale educaţiei. 
Scopul disciplinei Teoria şi Metodologia Instruirii+Teoria şi 
Metodologia Evaluării de  (anul II, semestrul 1,6, seminarii) este de a 
dezvolta  studenţilor competenţele psihopedagogice necesare 
profesorului în cariera didactică; de familiarizare a acestora cu 
limbajul didactic, cu activitatea de proiectare didactică, formele de 
evaluare şi documentele şcolare. 

Atribu ţiile/activit ăţile 
aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele de Fundamentele Pedagogiei+Teoria şi metodologia 
curriculumului şi  Teoria şi Metodologia Instruirii+Teoria şi 
Metodologia Evaluării conform descrierii  postului; 
Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor analitice; 
Evaluarea studenţilor prin examen scris şi examen practice(susţinerea 
lecţiei finale în şcoală); 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 
Îndrumare lucrări de licenţă; 
Elaborarea materialelor didactice; 



Activitate de cercetare ştiinţifică; 
Participare la manifestări ştiinţifice; 
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de 
consultanţă şi de cercetare ale colectivului; 
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

Tematica probelor 
de concurs 

Tematica 
Conceptul de educabilitate şi factorii dezvoltării personalităţii 
Finalităţi macro şi microstructurale ale educaţiei 
Interdependenţa formelor de educaţie 
Autoeducaţia-metode şi tehnici de autoinstruire 
Componentele educaţiei-educaţia morală   
Componentele educaţiei-educaţia intelectuală  
Componentele educaţiei-educaţia fizică  
Componentele educaţiei-educaţia profesională  
Metodologie didactică 
Evaluarea didactică 
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