
Practica (ANUL IV) 
 

Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 Lucrarea de licență constă într-un proiect amplu de cercetare sub îndrumarea unui cadru 

didactic coordonator, ce urmărește să verifice atât capacitatea de discernământ intelectual a 

studentului/studentei, cât și disciplina și rigoarea modului de redactare și prezentare a acesteia. 

 Lucrarea trebuie să fie clar și riguros organizată și să dovedească rațiunea științifică a 

candidatului. Ideile exprimate în lucrare trebuie să urmeze o cale logică și explicită. În acest sens, 

elementele de coerență și de coeziune ale textului trebuie utilizate în mod corect. 

 Stabilirea scopului și obiectivelor lucrării de licență, precum și a structurii acesteia pe 

capitole și subcapitole; realizarea unei bibliografii ample privind stadiul actual al cercetărilor 

referitoare la tema lucrării de licență, prin consultarea literaturii de specialitate românești și 

străine; documentare privitor la  unitățile agricole unde se desfășoară pregătirea pentru lucrarea 

de licență: așezare geografică, situație economico-financiară, amplasarea unității, condiții 

climatice, etc 

 Studierea și însușirea metodologiei de laborator utilizate în timpul cercetărilor. Activități 

de cercetare științifică prin analiză economico- financiară, sau, după caz, analize de laborator.  

 Redactarea, într-o primă formă, a părții generale a lucrării. Prelucrarea rezultatelor 

practice obținute în urma analizelor efectuate 

 Redactarea în formă finală a 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 

 

 


