
Universitatea Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara 

Facultatea Facultatea de Agricultură 

Departament Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Poziţia în statul de funcţii 1/V 

Funcţie Conferențiar 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Pedagogie I, Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților 

Domeniul ştiinţific Psihologie 

Descrierea postului Postul de Conferențiar, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 

I/V, prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat 

în anul universitar 2016 – 2017 conţine o normă de 12,50 ore 

convenţionale, asigurate cu ore de curs, cu următoarea distribuţie 

pe discipline: Pedagogie I, efectuată în semestrul II, cu studenții 

anului I înscriși la programul de pregătire psihopedagogică, de la 

următoarele facultăți și specializări: Biologie, Facultatea de 

Agricultură: 2 ore curs/ săptămână, cu o medie de 2 ore 

convenționale/an; Facultatea de Agricultură și Facultatea de 

Horticultură și Silvicultură (toate specializările): 2 ore curs/ 

săptămână, cu o medie de 2 ore convenționale/an; Facultatea de 

Medicină Veterinară și Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii 

(toate specializările): 2 ore curs/ săptămână, cu o medie de 2 ore 

convenționale/an; Facultatea de Management Agricol și 

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare (toate 

specializările): 2 ore curs/ săptămână, cu o medie de 2 ore 

convenționale/an; Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și 

adulților, efectuată în semestrul I cu studenții anului IV de la 

Facultatea de Medicină Veterinară: 2 ore curs/ săptămână, cu o 

medie de 2 ore convenționale/an și cu studenții masteranzi, 

înscriși la nivelul 2 de pregătire psihopedagogică de la Facultatea 

de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, 

Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Tehnologia 

Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și 

Biotehnologii: 2 ore curs/ săptămână, cu o medie de 2,5 ore 

convenționale/an 

Atribuţii/activităţile 
aferente 

Activităţi de predare la disciplinele: Pedagogie I, efectuată cu 
studenţii anului I înscriși la programul de pregătire 
psihopedagogică, de la următoarele facultăți și specializări: 
Biologie, Facultatea de Agricultură; Facultatea de Agricultură și 
Facultatea de Horticultură și Silvicultură (toate specializările); 
Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Zootehnie și 
Biotehnologii (toate specializările); Facultatea de Management 
Agricol și Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare 
(toate specializările); Psihopedagogia adolescenților, tinerilor 
și adulților, efectuată cu studenții anului IV de la Facultatea de 
Medicină Veterinară și cu studenții masteranzi, înscriși la nivelul 2 
de pregătire psihopedagogică de la Facultatea de Agricultură, 
Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de 
Management Agricol, Facultatea de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii; 
pregătirea activităţii didactice; elaborare materiale didactice; 
tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti, a studenţilor în cadrul sistemului de credite 
transferabile; activităţi de evaluare; verificări lucrări control; 
îndrumarea practicii în cursul anului universitar; activitate de 



cercetare ştiinţifică; participare la manifestări ştiinţifice; 
îndrumarea elaborării proiectelor de licență; participarea la 
comisii în interesul învăţământului; activităţi de promovare şi 
legătura cu mediul economic; participarea la activităţi civice, 
culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul 
învăţământului; alte activităţi pentru pregătirea practică şi 
teoretică a studenţilor. 

Salariul minim de 
încadrare 

2437 RON 

Calendarul concursului  

Data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial 

28.11.2016, Partea a-III-a, Nr. 1631 

Perioada înscriere 28.11.2016-13.01.2017 

Data susținerii prelegerii 31.01.2017 

Ora susţinerii prelegerii 1000 

Locul susţinerii prelegerii Sala 325, Et. III, Facultatea de Agricultură 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

30.01. 2017-02.02.2017 

Perioadă comunicare a  
rezultatelor 

03.02.2017 

Perioadă  de contestații 06.02.2017-10.02.2017 

Tematica probelor de 
concurs 

Pedagogia – ştiinţă socioumană specializată în studiul educaţiei; 

Definirea şi analiza conceptului pedagogic de educaţie; Funcţiile 

educaţiei; Formele generale ale educaţiei; Dimensiunile educaţiei; 

Educaţia permanentă şi autoeducaţia; Statutul profesional al 

cadrului didactic; Conceptualizarea curriculum-ului; Tipuri de 

curriculum; Perspective de analiză a curriculum-ului; Produsele 

curriculare şi implementarea acestora; Proiectarea curriculară; 

Reforma curriculară la nivelul învăţământului românesc; 

Adolescenţa ca stadiu de dezvoltare şi etapă a vieţii; Expansiunea 

personalităţii şi comportamentului la vârsta adolescenţei; Teorii 

contemporane privind adolescenţa; Criza de identitate a 

adolescentului. Implicaţii pedagogice; Strategii educative adecvate 

perioadei adolescenţei; Vârsta adultă tânără; Vârsta adultă 

mijlocie; Vârsta adultă târzie; Învăţarea la adulţi; Strategii ale 

educaţiei adulţilor. 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul 

Facultăţii de Agricultură, Calea Aradului nr. 119, CP 300645, 

Timişoara, jud. Timiş 

 
 

Decan, 

Prof. univ. dr. ing. IMBREA FLORIN 


