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DESCRIERE POST ASISTENT UNIVERSITAR

Poziția II/B/10 din Statul de Funcțiuni al Departamentului Științe Tehnologice

Universitatea Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Departament Științe tehnologice

Poziția în statul de
funcții II/B/10

Funcție Asistent universitar, perioadă determinată

Disciplinele din planul
de învățământ Creșterea ovinelor și caprinelor, Creșterea suinelor, Practică

Domeniu stiintific Zootehnie

Descriere post

Postul de asistent universitar (perioadă determinată), vacant poziția II/B/10, prevăzut
în Statul de Funcțiuni al Departamentului de Științe Tehnologice-Zootehnie,
constituit și aprobat în în anul universitar 2016-2017, conține ca normă un număr de
11,50 ore convenționale, asigurate cu ore de lucrări practice de laborator, proiect și
practică, ce au următoarea repartiție semestrială pe discipline:

- Disciplina Creșterea ovinelor și caprinelor (cod 0301040104), predată
în semestrul I studenților din anul IV, specializarea Zootehnie, 4 ore fizice de lucrări
practice de laborator/săptămână/2 formații de lucru (2 ore fizice/formație de lucru);

- Disciplina Creșterea ovinelor și caprinelor (cod 0301040105) predată
în semestrul al II-lea studenților din anul IV, specializarea Zootehnie, cuprinde 3 ore
fizice de lucrări practice de laborator/săptămână/formație de lucru;

- Disciplina Creșterea ovinelor și caprinelor (cod 0301040106) predată
în semestrul al II-lea studenților din anul IV, specializarea Zootehnie, cuprinde 6 ore
fizice de proiect/săptămână/3 formații de lucru (2 ore fizice de proiect/grupă de
lucru);

- Disciplina Creșterea suinelor (cod 0301040107) predată în semestrul I al
studenților din anul IV, specializarea Zootehnie, cuprinde 2 ore fizice de lucrări
practice de laborator/săptămână/formație de lucru;

- Disciplina Creșterea suinelor (cod 0301040108) predată în semestrul I
al studenților din anul IV, specializarea Zootehnie, cuprinde 3 ore fizice de
proiect/săptămână/3 formații de lucru (1 oră fizică de proiect/grupă de lucru);

- Disciplina Practică (0302020115) aferentă studenților de la specializarea
Piscicultură și acvacultură din anul al II-lea, cuprinde un număr de 30 de ore fizice.

La disciplina Creșterea ovinelor și caprinelor, prezentă în structura
postului în ambele semestre, activitatea de predare are ca scop dobândirea de către
studenți a cunoștiințelor și abiliităților practice specifice activității de creștere a celor
două specii de rumegătoare mici, abordând aspecte legate de tehnica aprecierii
exteriorului la ovine și caprine, studiul practic și metodologia de apreciere a
producțiilor la cele două specii (producția piloasă, producția de lapte, producția de
carne și producția de pielicele în cazul ovinelor), aprecierea animalelor de



reproducție sub aspectul prezentării metodologiei oficiale de apreciere și al modului
de organizare a controlului oficial al producțiilor.

La disciplina Creșterea suinelor prezentă în structura postului doar în
semestrul I din anul IV de studii, la studenții de la specializare Zootehnie, activitatea
didactică aferentă postului are ca scop acumularea de către studenți a unor
cunoștiințe și deprinderi referitoare la evidențele zootehnice din sectorul de creștere
a porcilor, metodele de determinare a vârstei la suine, aprecierea performanțelor de
producție la suine ante și post-sacrificare, evaluarea suinelor de reproducție,
specificul metodelor de selecție la specia suină, întocmirea planului de montă și
fătări la specia suină, precum și elemente de proiectare a unui flux tehnologic în
diferiteri tipuri de unități de creștere și exploatare a suinelor.

Atributiile/activitatile
aferente

-participarea împreună cu titularul de curs la întocmirea programelor analitice și
elaborarea fișelor disciplinelor;
- pregătirea activităților didactice de predare și lucrări practice;
- elaborarea materialelor didactice;
- verificarea cunoștințelor prin lucrări de control, seminarizări;
- consultații asigurate studenților, la disciplinele din normă, conform programului
afișat sau la cererea acestora în afara programului de consultații;
- îndrumarea proiectelor de licență și a tezelor de disertație;
- activitate de cercetare științifică;
- organizarea și îndrumarea cercului științific studențesc;
- implicarea în activități administrative, de învățământ, de cercetare și consultanță ale
disciplinei și departamentului;
- participare la manifestări științifice și de promovare a politicilor agricole,
educaționale și a programelor majore de finanțare a cercetării sau învățământului;
- activități de promovare și legătură cu sectorul agricol, în particular cu cel de
exploatare a ovinelor și caprinelor, rrespectiv suinelor;
- implicarea în activități sociale, administrative și socio-culturale în sprijinul
învățământului;
- orice altă activitate care contribuie la pregătirea teoretică și practică  a studenților.

Salariul minim de
incadrare

Calendarul
concursului

Data publicării
anunţului în Monitorul
Oficial

Perioada de  înscriere

Data susținerii prelegerii

Ora susținerii prelegerii

Locul susținerii
prelegerii

Perioada de  susținere a
probelor de concurs

Perioada de  comunicare
a rezultatelor

Perioada de contestații

Tematica probelor de I. CREȘTEREA OVINELOR ȘI CAPRINELOR



concurs 1.1. Particularitățile biologice ale speciei ovine și a celei caprine
1.2. Producțiile speciei ovine
1.3. Producțiile speciei caprine
1.4. Sistemele tehnologice de creștere și exploatare a ovinelor și caprinelor
1.5. Tehnologia de reproducție a ovinelor și caprinelor
1.6. Creșterea și exploatarea mieilor, iezilor, a tineretului ovin și caprin destinat

reproducției
1.7. Tehnologia de întreținere pe pășune și în stabulație a ovinelor
1.8. Specificul tehnologiei de întreținere pe pășune și în stabulație a caprinelor
1.9. Tehnologia de exploatare a ovinelor și caprinelor pentru producția de carne
1.10. Ameliorarea ovinelor
1.11. Ameliorarea caprinelor

II. CREȘTEREA SUINELOR
2.1. Particularitățile biologice ale speciei suine
2.2. Rasele de suine
2.3. Reproducția suinelor
2.4. Specificul întreținerii suinelor
2.5. Tehnologia alimentației suinelor
2.6. Specificul ameliorării suinelor
2.7. Sisteme de creștere a suinelor și creșterea acestora pe categorii
2.8. Tehnologiile de îngrășare a suinelor
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