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Geodezie satelitară 
Măsurători geodezice prin unde 
Măsurători inginerești 
Prelucrarea automată a datelor geodezice 
 

Domeniul științific Inginerie geodezică 
Atribuții/activitățile 
aferente 

Activități de predare Curs și lucrări practice la disciplinele: 
 
Geodezie satelitară, efectuată în semestrul II cu studenții din anul III, specializarea 
Măsurători terestre şi Cadastru, Facultatea de Agricultură 
 
Măsurători geodezice prin unde, efectuată în semestrul I cu studenții din anul III, 
specializarea Măsurători terestre şi Cadastru, Facultatea de Agricultură 
 
Măsurători inginerești, efectuată în semestrul II cu studenții din anul III, 
specializarea Măsurători terestre și Cadastru, Facultatea de Agricultură 
 
Prelucrarea automată a datelor geodezice, efectuată în semestrul II cu studenții 
din anul IV, specializarea Măsurători terestre și Cadastru, Facultatea de Agricultură 
 
Analizarea unor modele de succes în domeniu cu prezentarea concretă a exemplelor 
de bune practici astfel încât pregătirea activității didactice să conducă la conturarea 
unui profil profesional complet; elaborare de materiale didactice de referință în 
domeniu și cu impactul necesar mediului socio-economic actual, integrat în 
strategiile naționale și europene; tutorat pentru o mai bună formare îmbinând 
academicul cu practicul, consultații, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studențești 
astfel încât performanțele cursanților să înregistreze o evoluție pe parcursul ciclului 
de studiu, coordonarea studenților în cadrul sistemului de credite transferabile; 
activități de evaluare; verificări lucrări control; îndrumarea practicii în cursul anului 
universitar; activitate de cercetare ştiinţifică; participare la manifestări ştiinţifice; 
îndrumarea elaborării proiectelor de licența; participarea la consilii şi în comisii în 
interesul învățământului; activități de promovare şi legătura cu mediul economic; 
participarea la activități civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul 
învățământului; alte activități pentru pregătirea practică şi teoretică a studenților. 
Armonizarea activității didactice cu cerințele pieței muncii pentru o mai bună inserție 
profesională a viitorilor absolvenți, respectiv aducerea la standardele europene a 
nivelului de cunoștințe în domeniu. 
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