
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A 

BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA 

 

Facultatea de Agricultură 

Departamentul de Tehnologii agricole 

 Profesor universitar, poziția 1, disciplinele: Fitotehnie; Zonarea culturilor ecologice; Tehnologii 

sustenabile pentru culturi de câmp. 

Profesor universitar, poziția 2, disciplinele:  Mașini și instalații zootehnice; Mașini pentru protecția 

plantelor. 

Conferențiar universitar, poziția 3, disciplinele: Tehnologia plantelor agricole și medicinale; 

Fitotehnie; Fitotehnie și plante industriale. 

Conferențiar universitar, poziția  4, disciplinele: Cultura pajiștilor și producerea biologică a furajelor; 

Tehnologia plantelor furajere; Culturi pentru furaj; Sisteme moderne de păstrare și condiționare a furajelor. 

Departamentul de Dezvoltare Durabilă și Ingineria Mediului 

Conferențiar universitar, poziția 2, disciplinele: Automatizarea lucrărilor de cadastru; Sisteme 

informatice geografice (GIS); Cartografie matematică. 

Departamentul de Științele Solului 

Profesor universitar, poziția 1, disciplinele: Chimia mediului; Resurse minerale și organice fertilizante; 

Resurse fertilizante nepoluante. 

Șef lucrări, poziția 3, disciplinele: Fiziologia plantelor și Agrochimie; Agrochimie; Monitoringul 

calității solurilor. 

Departamentul  pentru pregătirea personalului didactic 

Conferențiar universitar, poziția  1, disciplinele: Pedagogie I; Psihopedagogia adolescenților, tinerilor 

și adulților. 

Facultatea de Horticultură și Silvicultură 

Departamentul de Silvicultură 

 Profesor universitar, poziția 1, disciplinele: Gestionarea resurselor de plante medicinale din flora 

spontană; Resurse vegetale din flora spontană; Botanică. 

Șef lucrări, poziția 3, disciplinele: Ecologie și geografie forestieră; Conservarea biodiversității; 

Protecția naturii; Pădurea, carbonul și schimbările climatice. 

Departamentul de Horticultură 

Conferențiar universitar, poziția  1, disciplinele: Programe de calculator în peisagistică; Proiectare 

asistată pe calculator; Materiale și construcții în peisagistică.     

Departamentul de Inginerie Genetică în agricultură 

Profesor universitar, poziția 1, disciplinele: Culturi „in vitro”; Tehnici moderne de multiplicare „in 

vitro” la speciile forestiere. 
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Facultatea de Management Agricol 

Departamentul Management și Dezvoltare Rurală 

Conferențiar universitar, poziția  2, disciplinele: Managementul resurselor umane; Forme economice 

de cooperare. 

Departamentul Economia și Finanțarea Firmei 

Profesor universitar, poziția 1, disciplinele:  Legislație în agroturism; Legislație agrară; Legislație în 

turism; Drept și legislație agrară. 

Conferențiar universitar, poziția 2, disciplinele: Operațiuni bancare; Contabilitatea firmei; 

Contabilitate; Tehnici și operațiuni bancare. 

Facultatea de Medicină Veterinară 

Departamentul Producţii animale şi sănătate publică veterinară 

Șef lucrări, poziția 1, disciplinele: Microbiologie 1; Microbiology 2; Microbiology 3; Microbiologie 3. 

Șef lucrări, poziția 2, disciplinele: Bunăstarea și protecția animalelor; Ethology; Igienă veterinară și 

protecția mediului; Etologie; Economie rurală. 

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 

Departamentul Controlul și expertiza alimentelor 

Conferențiar universitar, poziția 1, disciplinele: Ecologie și protecția mediului; Analiza produselor 

agroalimentare; Tehnici avansate de analiză fizico-chimică. 

Departamentul Tehnologii alimentare 

Conferențiar universitar, poziția 1, disciplinele: Tehnici de investigare a factorilor de mediu; 

Identificarea punctelor critice de control în tehnologiile de procesare a alimentelor; Proiectarea unui aliment eco 

inovativ; Managementul cercetării și dezvoltării; Managementul cercetării. 

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii 

Departamentul Ingineria producțiilor animaliere 

Profesor universitar, poziția 1, disciplinele: Apicultură și sericicultură; Biotehnologii aplicate în 

apicultură și sericicultură; Cuniculicultură, animale de blană și vânat. 

Șef lucrări, poziția 2, disciplinele: Tehnologia produselor de origine animală; Procesarea 

biotehnologică a producțiilor animaliere; Nutriția și alimentația animalelor; Biotehnologii în nutriția animală. 

Departamentul Biotehnologii 

Profesor universitar, poziția 1, disciplinele: Agricultură generală; Producerea și conservarea furajelor; 

Optimizarea bazei furajere din fermele de creștere a animalelor. 


