DEPARTAMENTUL ȘTIINȚELE PLANTELOR
Domeniul științific: Agricultură, Conferențiar, poziția 13

DISCIPLINELE:
Exploatarea multifuncțională a sistemelor agrosilvopastorale
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere II
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere I
Agribusiness
Managementul resurselor în sistemele agricole

Descrierea

postului:

curs

și

seminar/lucrări

practice

la

disciplina

”Exploatarea

multifuncțională a sistemelor agrosilvopastorale”, curs și lucrări practice la disciplina ”
Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere II”, curs și lucrări practice la disciplina ”Cultura
pajiştilor şi a plantelor furajere I”, curs și seminar/lucrări practice la disciplina ”Agribusiness”
și curs și seminar/lucrări practice la disciplina ”Managementul resurselor în sistemele
agricole”.
Atribuţii ale postului:
activităţi de predare/învăţare şi evaluare (predarea cursului, îndrumarea învăţării,

-

evaluarea rezultatelor învăţării);
-

activităţi de seminar, lucrări practice în laborator sau câmp, îndrumare de studii şi
proiecte în cadrul disciplinei predate;

-

îndrumarea elaborării lucrărilor de diplomă şi/sau de licenţă;

-

îndrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie;

-

elaborare de materiale didactice şi resurse de învăţare (suport de curs, suport de
seminar, ghiduri şi îndrumătoare pentru lucrări prectice şi proiecte, cărţi etc.);

-

dezvoltarea conţinutului ştiinţific al disciplinelor predate;

-

dezvoltarea bazei materiale a activităţilor de predare/învăţare şi evaluare;

-

elaborarea şi îmbunătăţirea tematicii de studiu a disciplinelor predate;

-

alte activităţi în scopul îmbunătăţirii calităţii învăţământului;

-

activităţi de cercetare ştiinţifică (elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor de
cercetare în domeniul ştiinţific al postului, elaborarea şi publicarea de comunicări
şi articole ştiinţifice, participare la conferinţe ştiinţifice interne şi internaţionale
etc.);

-

activităţi de evaluare de tip peer-review (în domeniul învăţământului, al asigurării
calităţii învăţământului şi în domeniul cercetării ştiinţifice);

-

consultaţii, îndrumarea studenţilor în scop didactic, ştiinţific şi social;

-

participarea în comisii şi consilii de specialitate pentru învăţământ şi cercetare
ştiinţifică;

Norma didactică:
Exploatarea multifuncțională a sistemelor agrosilvopastorale
-

curs: 1 oră/săpt., semestrul I, anul II, Facultatea de Agricultura-Master Consultanta
agricola;

-

seminar: 1 grupă x 1 oră/săpt., semestrul I, anul II, Facultatea de AgriculturaMaster Consultanta agricola;

Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere II
-

curs: 2 ore/săpt., semestrul I, anul IV, Facultatea de Agricultura;

-

lucrări practice: 1 grupă x 2 ore/săpt., semestrul I, anul IV, Facultatea de
Agricultura;

Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere I
-

curs: 2 ore/săpt., semestrul II, anul III, Facultatea de Agricultura;

-

lucrări practice: 2 grupe x 2 ore/săpt., semestrul II, anul III, Facultatea de
Agricultura;

Agribusiness
-

curs: 1 oră/săpt., semestrul I, anul II, Facultatea de Agricultura – Master
Agricultura durabila;

-

seminar: 1 grupă x 1 oră/săpt., semestrul I, anul II, Facultatea de Agricultura –
Master Agricultura durabila;

Managementul resurselor în sistemele agricole
-

curs: 1 oră/săpt., semestrul I, anul I, Facultatea de Agricultura – Master
Agricultura durabila;

-

seminar: 1 grupă x 1 oră/săpt., semestrul I, anul I, Facultatea de Agricultura –
Master Agricultura durabila;

Total normă didactică: 11.50 ore convenționale
Total volum activități aferente postului: 1680
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

Tematică prelegere curs si lucrari practice:
-

Tipologia sistemelor agrosilvopastorale: sisteme agrosilvice; sisteme
silvopastorale; sisteme agrosilvopastorale;

-

Determinarea compoziţiei floristice a covorului vegetal din sistemele
agrosilvopastorale, prin metoda geobotanică;

-

Conveierul verde furajer: tipuri, principii de organizare, structura culturilor,
principii de exploatare;

-

Alcătuirea amestecurilor de graminee şi leguminoase anuale şi stabilirea indicilor
tehnici ai semănatului;

-

Tipologia pajiştilor: tipuri fundamentale și derivate; succesiuni și fluctuații în
vegetația pajiștilor. Principalele tipuri de pajişti permanente din România
(caracterizare din punct de vedere floristic, ecologic şi economic): pajiştile din
zonele de stepă, silvostepă, zona nemorală (stejar) şi etajul nemoral (gorun, fag);
pajiştile din etajele boreal (molid), subalpin (jneapăn) şi alpin; pajiştile de lunci,
depresiuni, sărături şi nisipuri;

-

Recunoaşterea gramineelor furajere perene după inflorescenţă şi sămânţă
(graminee cu spic, cu panicul spiciform, cu panicul); evaluarea producţiei, a valorii
furajere şi a modului de exploatare;

-

Producerea de samantă la cultura de lucerna;

-

Parteneriatul, contractele de licenta si aliantele strategice;

-

Utilizarea banilor altora contra cost-institutia bancara/finantarea, factoringul si
leasingul;

-

Managementul resturilor vegetale la culturile de camp;

-

Evaluarea potenţialului utilizării diferitelor resurse în sistemele agricole.
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