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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timişoara
Facultatea de Management Agricol
Economia și Finanțarea Firmei
1/II
Profesor
Legislație în agroturism, Legislație agrară, Legislație în turism, Drept
și legislație agrară
Drept
Postul de Profesor, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 1/II,
prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul
universitar 2016 – 2017 conţine o normă de 10,00 ore convenţionale,
asigurate cu ore de curs şi seminarii, cu următoarea distribuție pe
discipline: Legislație în agroturism, efectuată în semestrul II cu
studenţii anului II, specializarea Inginerie și Management în
Alimentația Publică și Agroturism, Facultatea de Management
Agricol:
2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,0 ore
convenționale/an, 1 formație de lucru cu 1 oră de
seminar/săptămână, cu o medie de 0,5 ore convenţionale/an;
Legislație agrară, efectuată în semestrul II cu studenţii anului III,
specializarea Inginerie Economică în Agricultură, Facultatea de
Management Agricol: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,0
ore convenționale/an, 1 formație de lucru cu 2 ore de
seminar/săptămână, cu o medie de 1,0 ore convenţionale/an;
Legislație în turism, efectuată în semestrul I cu studenţii anului III,
specializarea Inginerie și Management în Industria Turismului,
Facultatea de Management Agricol: 2 ore de curs/săptămână, cu o
medie de 2,0 ore convenționale/an, 1 formație de lucru cu 1 oră de
seminar/săptămână, cu o medie de 0,5 ore convenţionale/an; Drept
și legislație agrară, efectuată în semestrul I cu studenții anului IV,
specializarea Agricultură, Facultatea de Agricultură: 1 oră de
curs/săptămână, cu o medie de 1,0 ore convenționale/an, 2 formații
de lucru cu 1 oră de seminar/săptămână, cu o medie de 1,0 ore
convenţionale/an.
Activităţi de predare la disciplinele: Legislație în agroturism,
efectuată în semestrul II cu studenţii anului II, specializarea Inginerie
și Management în Alimentația Publică și Agroturism, Facultatea de
Management Agricol; Legislație agrară, efectuată în semestrul II cu
studenţii anului III, specializarea Inginerie Economică în Agricultură,
Facultatea de Management Agricol; Legislație în turism, efectuată în
semestrul I cu studenţii anului III, specializarea Inginerie și
Management în Industria Turismului, Facultatea de Management
Agricol; Drept și legislație agrară, efectuată în semestrul I cu studenții
anului IV, specializarea Agricultură, 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 diplomă; participarea la consilii şi în
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.
3127 RON
1.02.2017 – Analiza dosarului
2.02.2017 – Susținerea prelegerii publice
2.02.2017 – Prezentarea propunerii de dezvoltare a carierei
universitare
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de

Adresa unde se transmite
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8:00
Sala C1.1., Et. I, Facultatea de Management Agricol
Principalele acte de reformă agrară în perioada 1864 – 1918;
Principalele acte juridice din domeniul agricol între anii 1918 – 1945;
Analiza comparativă și consecințele economice ale principalelor acte
juridice din domeniul agricol în perioada 1864-2016; Analiza
reformelor agrare între anii 1989 – 2016; Principalele acte de reformă
agrară între anii 1945 – 1989; Analiza Legii Fondului Funciar nr.
18/1991; Atribuţiile şi obligaţiile autorităţii administraţiei publice
centrale şi locale, responsabile în domeniul turismului; Autorizarea şi
controlul în domeniul turismului precum şi sprijinul statului în
promovarea turismului în România; Analiza juridică a legislaţiei
privind comercializarea pachetelor de servicii turistice; Evoluţia
legislativă a actelor juridice privind turismul din staţiunile balneare şi
balneoclimatice din România; Cadrul legislativ privind amenajarea şi
exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi; Normele metodologice
privind eliberarea şi anularea certificatelor de clasificare, a licenţelor
şi brevetelor de turism.
Secretariatul Facultăţii de Management Agricol, Calea Aradului nr.
119, CP 300645, Timişoara, jud. Timiş
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