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Poziţia în statul de
funcţii
Funcţie

1/I

Disciplinele
din
planul
de
învăţământ
Domeniul ştiinţific

Botanică,Gestionarea resurselor de plante medicinale din flora spontana,
Resurse vegetale din flora spontană

Descrierea
postului

Postul de Profesor, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. I/I,prevăzut în statul
de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2016 – 2017
conţine o normă de 11,25 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs şi lucrări
practice, cu următoarea distribuţie pe discipline: Botanică, efectuată în
semestrul I și semestrul IIcu studenţii anului I, specializarea Silvicultură,
Facultatea de Horticultură și Silvicultură: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie
de 4 ore convenţionale/an; Gestionarea resurselor de plante medicinale din
flora spontana, efectuată în semestrul Icu studenţii masteranzi din anul II,
specializarea Administrarea afacerilor agricole, Facultatea de Management
Agricol: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,5 ore convenţionale/an; 1
formaţie de lucru cu 1 oră lucrări practice/săptămână, o medie de 0,75 ore
convenţionale/an; Resurse vegetale din flora spontană, efectuată în
semestrul Icu studenţii masteranzi din anul II, specializarea Agricultură
ecologică, Facultatea de Agricultură: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de
2,5 ore convenţionale/an; 1 formaţie de lucru cu 2 ore lucrări
practice/săptămână, o medie de 1,5 ore convenţionale/an.

Atribuţii/activităţile
aferente

Activităţi de predare la disciplinele: Botanică, efectuată cu studenţii anului I,
specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură;
Gestionarea resurselor de plante medicinale din flora spontana, efectuată
cu studenţii masteranzi din anul II, specializarea Administrarea afacerilor
agricole, Facultatea de Management Agricol; Resurse vegetale din flora
spontană, efectuată cu studenţii masteranzi din anul II, specializarea
Agricultură ecologică, Facultatea de Agricultură; lucrări practice la
disciplineleGestionarea resurselor de plante medicinale din flora spontana,
efectuată cu studenţii masteranzi din anul II, specializarea Administrarea
afacerilor agricole, Facultatea de Management Agricol; Resurse vegetale din
flora spontană, efectuată cu studenţii masteranzi din anul II, specializarea
Agricultură Ecologică, Facultatea de Agricultură; 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 disertație; 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.
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28.11.2016-13.01.2017
31.01.2017
8 00
Sala Prof.dr. Ioan Coste, Et. II, Facultatea de Agricultură
30.01. 2017-02.02.2017

03.02.2017

06.02.2017-10.02.2017
Importanţa botanicii; Obiective şi metode de studiu. Histologie: Ţesuturi
meristematice, protectoare, fundamentale,
mecanice,
conducătoare și
secretoare: tipuri, structură, funcţii. Organografie: Rădăcina, tulpina, frunza:
morfologie şi anatomie. Înmulţirea plantelor: Înmulţirea asexuată: tipuri;
Reproducerea la gimnosperme: floarea, polenizarea, dezvoltarea embrionului;
Reproducerea la angiosperme: floarea, polenizarea, fecundarea, sămânţa si
fructul.Unităţi taxonomice şi nomenclatura lor; Sisteme de clasificare. Regnul
Fungi: caractere generale, nutriţie, înmulţire, clasificare, importanţă. Regnul
Plantae: caractere generale, clasificare, importanţă, caracterizarea principalelor
familii botanice.Plante cu utilizare alimentară din flora spontană.Istoricul
utilizării plantelor medicinale. Cartarea economică a plantelor medicinale
spontane: Metodologia cartării economice a plantelor medicinale;
Cartografierea plantelor medicinale. Principalele cormofite spontane,
prezentate pe grupe sistematice - Încrengătura Pteridophyta, Pinophyta,
Magnoliophyta (Angiospermatophyta): caractere de identificare a taxonilor,
ecologie, recoltare, compoziţie chimică, acţiune farmacodinamică, utilizare
terapeutică.
Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul Facultăţii de
Horticultură și Silvicultură, Calea Aradului nr. 119, CP 300645, Timişoara, jud.
Timiş

Director departament,
Prof. univ. dr. Gheorghe CÂRCIU

