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Domeniul ştiinţific Ingineria mediului
Descrierea postului  

Postul de sef de lucrari, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 2/II, prevăzut în 
statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2018 – 2019 
conţine o normă de 15 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs şi lucrări 
practice, cu următoarea distribuţie pe discipline:  
 

Cartarea si bonitarea solurilor, efectuată în semestrul I cu studentii din 
anul IV, specializarea ”Masuratori terestre si cadastru”, Facultatea de Agricultură: 
2 ore de curs/săptămâna,  cu o medie de 2 ore convenţionale/an, 2 fomatii de 
lucru; 

Cartarea si bonitarea solurilor proiect, efectuată în semestrul I cu 
studentii din anul IV, specializarea ” Masuratori terestre si cadastru”, Facultatea 
de Agricultură: 2 formatii de lucru cu 2 ore de proiect/săptămâna, cu o medie de 2 
ore convenţionale/an; 

Evaluarea terenurilor,  efectuată în semestrul I cu studentii din anul II, 
specializarea ”Ingineria si protectia mediului in agricultura”, Facultatea de 
Agricultură: 2 ore de curs/saptamana, cu o medie de 2 ore conventionale/an, 1 
formatie de lucru cu 2 ore lucrari practice/ săptămâna, cu o medie de 1 ora 
convenţionala/an; 

Evaluarea proprietatilor imobiliare (terenuri si constructii), efectuată 
în semestrul II cu studentii din anul IV, specializarea ”Masuratori terestre si 
cadastru”, Facultatea de Agricultura: 2 ore de curs /saptamana, cu o medie de 2 
ore conventionale/an, 2 formatii de lucru cu 2 ore de lucrări practice/săptămână, 
cu o medie de 2 ore convenţionale/an. 

Grafica asistata pe calculator, efectuată în semestrul I cu studentii din 
anul I, specializarea ” Ingineria si protectia mediului in agricultura”, Facultatea de 
Agricultura : 1 ora de curs/saptamana, cu o medie de 0,5 ore conventionale/an, 1 
formatie de lucru cu 2 ore de lucrări practice/săptămână, cu o medie de 1 ora 
convenţionala/an.  

Informatica aplicata, efectuată în semestrul I cu studentii din anul I, 
specializarea ”Masuratori terestre si cadastru”, Facultatea de Agricultura: 2 
formatii de lucru cu 2 ore lucrări practice/săptămână, cu o medie de 2 ore 
convenţionale/an. 

Grafica asistata pe calculator, efectuată în semestrul II cu studentii din 
anul I, specializarea ”Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara”, 
Facultatea de Agricultura : 1 formatie de lucru cu 1 ora de lucrări 
practice/săptămână, cu o medie de 0,5 ore convenţionale/an. 
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