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Descriere post:  

Postul de Conferențiar universitar, vacant poziţia I/B/2 prevăzut în Statul de Funcţiuni al 
Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic aprobat în anul universitar 2015 – 
2016, conţine o normă de 13 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs, seminar și activități 
de Practică Pedagogică, cu următoarea distribuţie pe semestrială pe discipline: 

- Disciplina: Didactica Specialității, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul II de la 
programele de studii ale Facultăţii de Știința și Tenologia Alimentului respectiv ale Facultății 
de  Horticultură, derularea acesteia are loc astfel: 2 ore fizice de curs (STA) = 4 ore 
convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni, 2 ore fizice de curs (Horticultură) = 4 ore 
convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni şi 2 ore fizice de seminar cu 3 formaţii de 
lucru = 2 x 3 = 6 ore de seminar convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie 
totală de 7 ore convenţionale/an;  

- Disciplina: Practică Pedagogică I, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la 
programul de studii: Horticultură al Facultăţii de Horticultură și Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole al Facultății de Știința și Tenologia Alimentului, desfășurate astfel: 3 ore 
fizice pregătire practică cu 2 formații de lucru = 6 ore convenţionale/săptămână timp de 14 
săptămâni, cu o medie totală de 3 ore convenţionale/an; 

- Disciplina: Practică Pedagogică II, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la 
programul de studii: Horticultură al Facultăţii de Horticultură și Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole al Facultății de Știința și Tenologia Alimentului, desfășurate astfel: 3 ore 
fizice pregătire practică cu 2 formații de lucru = 6 ore convenţionale/săptămână timp de 14 
săptămâni, cu o medie totală de 3 ore convenţionale/an; 

The available position of Associate Professor from the Teacher Training Department, number 
I/B/2, academic year 2015-2016, includes 13 conventional hours. The 13 conventional hours 



includes: lectures, seminars, and Teaching Practice. The distribution of the subjects by 
semesters is the following: 

- Didactics of speciality is taught to the students of the 2th year, in the second semester from 
STA and Horticulture Specializations. This subject has: 2 hours of physical lectures (STA)= 
4 conventional hours/week for 14 weeks, 2 hours of physical lectures (Horticulture)= 4 
conventional hours/week for 14 weeks, and 2 hours of physical seminar with 3 groups = 6 
conventional hours/week for 14 weeks, with an annual average of 7 conventional hours. 

- Teaching Practice I is taught to the students of the 3th year, in the first second semester 
from Agro-Processing technology and Horticulture Specializations. This subject has 3 hours 
of physical practical training with 2 groups = 6 conventional hours/week for 14 weeks, with 
an annual average of 3 conventional hours. 

- Teaching Practice II is taught to the students of the 3th year, in the second semester from 
Agro-Processing technology and Horticulture Specializations. This subject has 3 hours of 
physical practical training with 2 groups = 6 conventional hours/week for 14 weeks, with an 
annual average of 3 conventional hours. 

Atribu ții/Activit ăți:  

- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs, seminar pentru disciplinele Didactica specialității 
(STA și Horticultură) cuprinse în norma didactică; 
- Îndrumare activităţi de Practică Pedagogică I și II, efectuată în USAMV Cluj-Napoca 
(partea de instructaj) și în școlile de aplicație. 
 - Întocmirea fişelor disciplinei şi a programelor analitice;  
- Pregătirea activităţii didactice ; 
 - Efectuarea de verificări pe parcurs;  
- Asigurarea de consultaţii pentru studenţi la disciplinele din normă;  
- Asistenţă la examene; 
 - Îndrumarea studenților de la DPPD în realizarea portofoliilor de evaluare;  
- Elaborarea de materiale didactice (manual didactice, caiete/gid de lucrări practice);  
- Activitate de cercetare ştiinţifică;  
- Participarea în comisiile de obținere a gradelor didactice I și II; 
- Participare la manifestări ştiinţifice (sesiuni de comunicări științifice, simpozioane, 
conferințe, workshopuri etc.); 
 - Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare ale 
colectivului;  
- Activităţi de promovare şi legătura cu mediul preuniversitar prin intermediul activității 
derulată la Practică Pedagogică; 
 - Participarea la activităţi extracurriculare, derulate în sprijinul învăţământului. 
 
Activities: 
- Preparing and teaching the lectures, seminar for the subjects Didactics of speciality (STA 
and Horticulture) included in curriculum; 



- Mentoring activities of Pedagogical Practice I and II, performed in USAMV Cluj-Napoca 
(the training part) and in application schools. 
- Preparing the syllabus  
- Preparing the teaching activities 
 - Examination of students; 
- Consulting for the students for the taught subjects  
- Advisor for final papers 
 - Preparing teaching materials 
 - Research activity 
- Participation in committees for preparing didactic degree I and II; 
 - Advisor for scientific students groups 
 - Advisor for practical training  
- Participation to scientific manifestations 
 - Participation to administrative, teaching and research activities of the department 
- Participation in extracurricular activities performed in support of education. 
Data susținerii prelegerii:  

Ora susținerii prelegerii:  

Locul susținerii prelegerii  

Tematica probelor de concurs: 
1. Obiectivele disciplinei didactica științelor agronomice. Caracteristicile procesului de 
învățământ agronomic.  
2. Documente curriculare. 
3. Proiectarea didactică. Algoritmul proiectării didactice la disciplinele agronomice. 
4. Planificare calendaristică. 
5. Aplicarea principiilor didactice în predarea și învățarea științelor agronomice 
6. Metode clasice de predare-învățare aplicabile științelor agronomice. 
7. Metode active-participative aplicate în predarea științelor agronomice 
8. Mijloace de învățământ utilizate în predarea disciplinelor agronomice. Laboratorul de 
specialitate. Câmpul didactic. Ferma didactică. 
9. Fișele de activitate utilizate în predarea disciplinelor agronomice 
10. Modelul de derivare a competenţelor. Etapele procesului de învățare și categoriile de 
competențe 
11. Algoritmul proiectării didactice în funcție de tipul de lecție. Realizarea de proiecte de 
lecții  
12. Elemente de docimologie didactică. Modalități de evaluare la disciplinele agronomice. 
Teste docimologice cu diferite tipuri de itemi. 
13. Cercurile didactice organizate pe specialități. 
14. Conţinutul practicii pedagogice  
15. Coordonarea practicii pedagogice  
16. Implicarea practicii pedagogice în formarea viitorului profesori  
17. Organizarea practicii pedagogice. Atribuţiile didacticianului în calitate de coordonator de 
practică pedagogică. 



The topics of the contest: 
1. Goals of teaching at the disciplines of the agronomical sciences. Characteristics of the 
agronomic educational process. 
2. Documents of curricular activities. 
3. Design of teaching activities at the agronomic disciplines.  
4. Planning annual and semester activity of teaching. 
5. Apply the didactic principles in teaching the agronomic sciences. 
6. Classical methods of teaching and learning applied for the agronomic sciences. 
7. Active-participative methods applied for the agronomic science teaching and learning. 
8. Educational tools used in teaching for the agronomic subjects - Specialized laboratory, 
experimental field and farm. 
9. Activity files used in teaching the agronomic subjects 
10. The derivation of lesson competences. Competences categories and learning stages. 
11. The algorithm of teaching design depending on the type of lesson. Lessons projects 
12. Elements of docimology. Assessment methods for the agronomic disciplines. 
Docimologic tests with different types of items. 
13. Extracurricular activities organized by specialty. 
14. The content of the pedagogical practice 
15. Coordination of the pedagogical practice 
16. Involvement of the pedagogical practice in training future teachers. 
17. Organize of the pedagogical practice. Didactician attributions as coordinator of 
pedagogical practice. 
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Comisia  
 
Președinte prof.dr. Bogdan Georgescu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Zootehnie, Prorector Academic 
 
Membrii: 
- Prof. dr. Mușata Bocoș - membru, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației 

- Conf. dr. Adriana Nicu - membru, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, D.P.P.D. 

- Conf. dr. Gabriela Nemeș - membru, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea 

de Chimie și Inginerie Chimică 

- Conf.dr. Alexandrina Fodor - membru, Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe și 

Metodist la DPPD 

- Conf. dr. Muntean Leon - membru supleant, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură 

- Prof. dr. Papuc Ionel - membru supleant, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină Veterinară și DPPD 

- Prof. dr. Mihaiu Marian - membru supleant, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină Veterinară și DPPD 

 

 


