
Practica tehnologica de specialitate (ANUL III) 
 

Nr. credite transferabile 5 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 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. 

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

de la disciplinele de specialitate, se efectueaza în principalele in compartimente ale Staţiunii 

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

pentru Agricultură şi Mediu (ICAM), în câmpurile didactice, sere, colecţii, câmpuri 

experimentale, pepiniere, cat si in laboratoarele de specialitate. 

 In anul III studentii capata abilități de cunoaștere a principalelor tehnici de lucru din 

laboratoarele de analize chimice, abilități preliminare de lucru în laboratoarele disciplinelor unde 

se desfășoara practica de proiect. 

 Obiectivul general al lucrării de licență este formarea și dezvoltarea aptitudinilor pentru 

cercetare științifică în domeniul montanologie. Documentarea științifică pentru întocmirea 

lucrării de licență; exersarea aptitudinilor de muncă în laborator, în scopul realizării lucrării de 

licență. 

 

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 

 

Facultatea de Agricultură - USAMV Iași 

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

telefon: 0040 232 407 

  fax: 0040 232 219175  

Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


