
Practica tehnologica in domeniu (ANUL I) 
 

Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Sef. Lucr. Hutanu C./Cretu L. 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 Deoarece specializarea Montanologie, are ca misiune formarea de ingineri în domeniul 

științelor agronomice, capabili să își desfășoare activitatea în zona colinară și montană, iar 

studenții trebuie formați și cu ajutorul tehnicilor, echipamentelor și tehnologiilor adecvate pentru 

a pune în valoare potențialul natural și uman deosebit de valoros al zonei montane, este foarte 

important ca Facultatea să asigure cele mai bune condiții pentru formarea viitorilor specialiști. 

 Activitatea de instruire practică se realizează în conformitate cu programele analitice 

specifice  specializări şi an de studiu, ţinîndu-se cont de ritmul dobândirii cunoştinţelor teoretice ale 

studenţilor. 

 Unul din obiectivele principale ale instruirii practice a fost acela de a stabili o legătură 

firească între teorie şi aplicaţie precum şi de a forma anumite deprinderi la lucrările de bază din 

agricultură. 

 Instruirea practică s-a desfăşurat după o programare dinainte elaborată, dar care a glisat şi 

s-a efectuat în cele două semestre funcţie de necesităţi și disciplinele studiate (Botanică, 

Sistematică, Fiziologie vegetală, Ecofiziologie, Materii prime vegetale, etc). 

Practica tehnologică a studenţilor de la Specializarea Montanologie cât şi orele practice de la 

disciplinele de specialitate, s-au efectuat în principalele compartimente ale Staţiunii didactice 

experimentale ”Vasile Adamachi” în sectorul de producţie, în Institutului de Cercetări pentru 

Agricultură şi Mediu (ICAM), în câmpurile didactice cât și la  Grădina Botanică (sere, colecţii, 

câmpuri didactice şi experimentale, pepiniere).  

  Studenții de la specializarea Montanologie din cadrul Facultății de Agricultură au la 

dispoziție una dintre cele mai moderne baze de practică din zona montană prin reabilitarea bazei 

de practică de la Plaiul Șarului, comuna Şaru Dornei, din judeţul Suceava.  

 Prezenţa la practica este obligatorie şi condiţionează promovarea anului universitar; 

absentele vor fi refăcute integral, conform graficului de refacere afişat la avizierul disciplinei. 

 Nota minima pentru promovare este 8. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Lucrări practice 

Protecţia muncii 

Practică în fermele USV Iaşi 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Evaluarea pe parcurs Implicarea activă în procesul de instruire 25% 

Nota tutorelui de practică Implicarea activă în procesul de instruire 15% 

Nota cadrului didactic 

supervizor 

Prezentarea caietului de practică 

Evaluare orală la colocviul de practică 
60% 

 

 

 

Persoana de contact 

Sef. Lucr. Hutanu C./Cretu L. 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407583 

  0040 232 407512 

 fax: 0040 232 219175  

Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


