
 

 
 

 

 

Universitatea Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara 

Facultatea Bioingineria Resurselor Animaliere 

Departament Biotehnologii 

Poziţia în statul de funcţii 25/II 

Funcţie Asistent universitar  

Disciplinele din planul de 

învăţământ 

Genetică 1, Genetică 2, Biologie moleculară, Biologie generală 

Domeniul ştiinţific Științe inginerești; Ingineria resurselor vegetale și animale; 

Biotehnologii 

Descriere post 

Postul de Asistent universitar, pe perioadă determinată, vacant nr. 

25/II, prevăzut în Statul de funcţii şi de personal didactic, aprobat în anul 

2021/2022, la Departamentul II, Biotehnologii, conţine o normă 

didactică de 15,50 ore convenţionale, asigurate cu ore de lucrări practice 

la disciplinele: 

Genetică 1 efectuată în semestrul I, cu studenții anului II, Programul de 

studii Biotehnologii agricole: două ore de lucrări practice /săpt x 1 grupă 

(1,00 oră convențională/an); 

Genetică 1 efectuată în semestrul I, cu studenții anului II, Programul de 

studii Zootehnie: două ore de lucrări practice /săpt x 4 grupe (4,00 ore 

convenționale/an); 

Genetică 2 efectuată în semestrul II, cu studenții anului II, Programul de 

studii Biotehnologii agricole: două ore de lucrări practice /săpt x 1 grupă 

(1,00 oră convențională/an); 

Genetică 2 efectuată în semestrul II, cu studenții anului II, Programul de 

studii Zootehnie: două ore de lucrări practice /săpt x 4 grupe (4,00 ore 

convenționale/an); 

Biologie moleculară efectuată în semestrul II, cu studenții anului II, 

Programul de studii Biotehnologii agricole: două ore de lucrări practice 

/săpt x 1 grupă (1,00 oră convențională/an); 

Biologie generală efectuată în semestrul I, cu studenții anului I, 

Programul de studii Zootehnie: trei ore de lucrări practice /săpt x 3 grupe 

(4,5 ore convenționale/an). 

Atribuţiile/activităţile 

aferente 

Predarea lucrărilor practice la disciplinele Genetică 1, Genetică 2, 

Biologie moleculară, Biologie generală. 

Pregătirea activităţii didactice la standardele metodologice şi 

psihopedagogice specifice învăţământului superior. 

Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul postului. 

Participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi alte manifestări ale 

comunităţii academice. 

Evaluarea studenților de la Facultatea de Bioingineria Resurselor 

Animaliere. 

Activități de extensie universitară în domeniile postului. 

Activităţi de promovare şi participarea la activităţi civice, culturale, 

administrative şi de evaluare iniţiate de facultate. 

Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

 



Tematica probelor de 

concurs 

Reproducerea celulei. Amitoza (diviziunea directă). Mitoza. Meioza 

(diviziunea reducțională). Metode directe folosite pentru studiul 

cromozomilor. Studiul mitozei în vârfurile vegetative radiculare la 

ceapă. Legile mendeliene. Hibridări de tip dominant (tip Pisum). 

Aplicații. Hibridări de tip Zea sau dominanță incompletă. Aplicații. 

Mutațiile. Mutații cromozomale. Mutații genice sau punctiforme. 

Factorii mutageni și acțiunea lor. 

Tipuri de acizi nucleici: definiție, componente structurale, asemănări și 

deosebiri. Rolul ADN în organismul animal. Rolul ARN în organismul 

animal. Decontaminarea și dezinfecția spațiilor de lucru în laboratorul de 

biologie moleculară. Pregătirea reactivilor și a aparaturii utilizate în 

laboratorul de biologie moleculară. Pregătirea materialelor și a spațiilor 

de lucru în analiza RT-PCR. 

Celula vegetală. Ţesuturile vegetale. Organele vegetative. Reproducerea 

plantelor. Recunoaşterea şi caracterizarea organelor plantelor după 

funcţiile pe care le îndeplinesc. 

Zoologia ca sistem de discipline. Categorii sistematice. Clasificarea 

regnului animal. Caracteristicile organismului animal. 
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Adresa unde se transmite 

dosarul de concurs 
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