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Facultatea Horticultură
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Poziţia în statul de
funcţii

IVB/1

Funcţie Profesor universitar
Disciplinele din
planul învăţământ

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială , Informatică aplicată,
Elemente de informatică forestieră, Analiză matematică 2, Matematici
speciale

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

- în semestrul I – ore de curs 2h/săptămână la disciplina Algebră liniară,
geometrie analitică şi diferenţială; ore de curs 2h/săptămână la
disciplina Informatică aplicată
- în semestrul II – ore de curs 2h/săptămână la disciplina Elemente de
informatică forestieră şi seminar 2h/săptămână (1grupă); ore de curs
2h/săptămână la disciplina Analiză matematică 2; ore de curs
2h/săptămână la disciplina Matematici speciale

Atribuţiile/activităţile
aferente

Ocupantul acestui post trebuie să fie licenţiat în matematică şi licenţiat
în informatică.
- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi seminar pentru disciplinele
cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Algebră liniară,
geometrie analitică şi diferenţială , Informatică aplicată, Elemente de
informatică forestieră, Analiză matematică 2, Matematici speciale;
- 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;
- 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 şi legătura cu mediul economic;
- 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
Calensarul
concursului

Prezentat pe www.usamvcluj.ro

Data publicării în MO 24.11.2014
Perioadă înscriere 24.11.2014-9.01.2015
Data susţinerii
prelegerii

27.01.2015

Ora susţinerii
prelegerii

10.00

prelegerii
Tematica probelor
de concurs

Disciplina Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
- Elemente de algebă liniară;
- Elemente de geometrie analitică în plan ;
- Elemente de geometrie analitică în spaţiu ;
- Elemente de geometrie diferenţială.
Disciplina Informatică aplicată
- Utilizarea tehnologiei informaţiilor ȋn prelucrarea datelor;
- Baze de date;
- Instrumente de analiză;
- Rezolvarea problemelor de programare liniară;
- Utilizarea limbajului VBA în Excel.
Disciplina Elemente de informatică forestieră
- Prelucrarea electronică a informaţiilor utilizând metode de analiză;
- Proiectare CAD cu DraftSight.
Disciplina Matematici Speciale
- Elemente de trigonometrie;
- Elemente de teoria grafurilor;
- Elemente de programare liniară;
- Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale de ordinul întâi şi de ordinul

al doilea.
Disciplina Analiză Matematică 2
- Integrale simple, duble
- Funcţii de două variabile
- Aplicaţii ale calculului integral în ingineria geodezică
Bibliografie:
1. Aldea Florica, Matematici aplicate în ştiinţele silvice, Editura Riso-

print, Cluj-Napoca, 2006.
2. Andrica D., Duca D.I., Purdea I., Pop I., Matematica de bază, Editura

Studium, Cluj-Napoca, 2004.
3. Micula Maria, Matematici aplicate în agronomie, Casa de Editură

Transilvania Press, 1997.
4. Micula M., Matematici aplicate, Editura DigitalData, 2001.
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5. Pop Maria S., Algebră Liniară, Geometrie Analitică şi Diferenţială,
Editura Cubpress, Baia Mare, 1998.

6. Rus I.A., Both N., Coman Gh., Mihoc I., Mihoc M., Purdea I., Tarină
M., Matematica şi aplicaţiile sale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995.

7. Micula M., Sobolu R., Pop I., Oşan C., Aldea F., Cercetări
operaţionale prin Solver, Statgraphics, Matlab, Maple, Editura
AcademicPres, 2005.

8. D. Varberg, E. Purcell, S Rigdon, Calculus, 9th ed., Pearson
International Edition, 2007.

9. Trandafir R., Modele de algoritmi de optimizare, Editura AGIR, 2004.
10. Bill Jelen, Tracy Syrstad, VBA and Macros Microsoft Excel 2013.
11. http://draftsight.en.softonic.com/
12. http://office.microsoft.com/

Descrierea
procedurii de
concurs

10-10.45 – prelegere publică în care candidatul prezintă cele mai
semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al
carierei universitare.
10.45-11 – sesiune de întrebări din partea comisiei
11-11.50 – susţinerea publică pe durata a 50 de minute a unui curs,
respectiv a unei prelegeri, pe baza unui subiect anunţat cu 72 ore
înainte, din tematica concursului.
Urmează :  stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi
nominalizarea candidatului cu cele mai bune rezultate ; redactarea de
către fiecare membru al comisiei de concurs a referatului de apreciere
pentru fiecare candidat; întocmirea de către preşedintele comisiei a
unui raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere
redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea
ierarhiei candidaţilor decisă de comisie - aprobarea prin decizia
comisiei de concurs a raportului asupra concursului întocmit de
preşedinte - semnarea raportului concursului aprobat de către membrii
comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei - prezentarea spre
avizare de către Consiliul facultăţii/Senatului a raportului asupra
concursului.

Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Cluj-Napoca Calea Mănăştur 3-5 Cluj Napoca Registratura Universităţii


