
Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs  

 

Şef lucrări 26, 

 

 

din Statul de funcţii al Departamentului de Horticultură pe anul universitar 2020-2021 

(Conform cu Fişa postului întocmit de Directorul departamentului) 

 

A. Componenta didactică 
Norma didactică 12,5 (ore convenţionale/săptămână) 

Disciplinele predate (titlul disciplinei, specializarea, anul de studii, semestrul de studiu, nr. ore 

săptămânale fizice de curs, seminar, lucrări practice) 

1. Fitopatologie, specializarea Horticultură, anul de studiu II, semestrul 2, 3 ore curs 

2. Entomologie, specializarea Horticultură, anul de studiu II, semestrul 1, 3 ore curs 

3. Entomologie și fitopatologie, specializarea Peisagistică, anul de studiu II, semestrul 1, 2 

ore curs 

4. Protecția integrată a plantelor în peisagistică, specializarea Peisagistică, anul de studiu 

III, semestrul 1, 2 ore curs 

5. Bolile și dăunători culturii agricole, specializarea Protecția plantelor, anul de studiu II, 

semestrul 1, 2 ore curs 

 

 

 

Nr. total ore la alte activităţi 1290 ore/an 

 

Alte activităţi 

Îndrumare proiecte de licenţă 80 

Evaluare teme de casă Bolile și dăunători culturii agricole 10 

Evaluare teme de casă Protecția integrată a plantelor în peisagistică 10 

Evaluare teme de casă Entomologie și fitopatologie 10 

Evaluare teme de casă Fitopatologie 10 

Evaluare teme de casă Entomologie 10 

Evaluare examen Bolile și dăunători culturii agricole 10 

Evaluare examen Protecția integrată a plantelor în peisagistică 10 

Evaluare examen Entomologie și fitopatologie 10 

Evaluare examen Fitopatologie 10 

Evaluare examen Entomologie 10 

Consultaţii Bolile și dăunători culturii agricole 10 

Consultaţii Protecția integrată a plantelor în peisagistică 10 

Consultaţii Entomologie și fitopatologie 10 

Consultaţii Fitopatologie 10 

Consultaţii Entomologie 10 

Îndrumare practică de specialitate 60 

Cercuri ştiinţifice 60 

Total 350 

 

B. Componenta metodică 

 

Pregătire individuală (autoperfecţionare). 110 

Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. Parcurgerea completă a 

formelor postuniversitare de învăţământ în domeniul de activitate 
15 

Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese etc. organizate în domeniul de 

activitate principal sau în domenii interdisciplinare. 
40 

Organizarea de conferinţe etc. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale. 25 

Înfiinţarea, organizarea şi amenajarea laboratoarelor. 125 



Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate. 15 

Perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice. 100 

Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de probleme şi de teste şi altor materiale 

didactice 
145 

Total 575 

 

C. Componenta știinţifică 

 

Activităţi prevăzute în planul intern de cercetare al departamentului 130 

Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern 110 

Elaborarea tratatelor, monografiilor şi a cărţilor de specialitate, prevăzute în planul 

intern 
125 

Total 365 

 

Director Departament  


