UniversitateaĂdeĂŞtiinţeĂAgronomiceĂşiĂMedicinăĂVeterinarăĂ-ĂBucureşti
Facultatea MIEADR
Departamentul:ĂMANAGEMENTĂȘIĂMARKETING

SeĂaprobă,
Rector,
Prof. univ. Dr. Cîmpeanu Sorin

FIŞAĂDIDACTIC ĂAĂPOSTULUI
Denumirea postului:Ăex:ĂsefĂlucrări
Poziţia: ex: 15, Popescu Ion
Numar ore
ACTIVITATI

Suma partiala

Suma

Ore/

/subcapitol

partiala

Activitate

/activitate

A.ĂActivităţiĂdidacticeĂ(AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI+AVII)

1122

A I Cursuri ( conf ore conv. din stat functiuni)

287

A II Proiecte şi Lucrări Practice ( conf ore conv. din stat functiuni)
A III Îndrumare lucrări de licenţă și disertație
( 15 ore/lucr licenta; 20 ore/lucr dizertatie;max. 13 lucr. licenta și 5 lucr. dizertatie)

295

A IV Activitate practică ( conf ore conv. din stat functiuni)

0

A V Activităţi de evaluare

360
0

1. Evaluarea în cadrul pregătirii prin doctorat (28 ore/an/doctorand)
2. Evaluarea în cadrul concursurilor de admitere si absolvire (pt comisie ex. scris licenta - 10 lucrari/ora; pt
comisie sustinere lucrari diploma - 4 studenti/ora )

120
240

3. Evaluare activităţi didactice directe (teme de casa, teste, proiecte, ex. partiale/finale - maxim 240 ore/an )

A VI Consultaţii, Indrumare cercuri stiintifice studentesti (maxim112 ore/an)
A VII Participarea la comisii şi consilii in interesul învăţământului (max 80 ore - admitere , concursuri

100

promovare, comisii)

80

B.ĂActivitateĂdeĂPregătireĂŞtiinţifică (BI+BII+BIII+BIV+BV+BVI)

B I Pregătire profesională stintifica continuă individuală sau in sistem organizat (max. 200/an)
B.II. Participare la conferinţe, simpozioane, congrese, ş.a., organizate în domeniul de activitate
principal sau în domenii interdisciplinare ( maxim 200 ore/an)
B.III. Înfiinţarea, amenajarea şi modernizarea laboratoarelor, a staţiilor pilot, a centrelor de
excelenţă (cercetare), a aparaturii de laboratoare ş.a. ( maxim 240 ore/an)

400
200
100
0

B.IV. Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi din străinătate
(max. 100 ore/an)

0

B.V.Participarea la programele internaționale la care România si/sau USAMV Buc este parte
(maxim 100 ore/an)

0

B.VI. Elaborarea de manuale, îndrumătoare/ghiduri, culegeri de probleme şi de teste şi a altor
materiale didactice (max. 260 ore/an)

C.ĂActivităţiĂdeĂCercetareĂŞtiinţifică,ĂDezvoltareĂTehnologicăĂInovareĂşiĂProiectare

100

182

(maxim 360 ore/an)

TOTAL A + B + C
Verificat: Decan,
Prof. univ. dr. DINU Toma Adrian

1704
Întocmit: Director departament
Conf. univ. dr. STOIAN Elena

