
Practică de specialitate (ANUL II, semestrul II) 
 

Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Sef. Lucr. Dr. Paraschiv Nicoleta Luminița 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Disciplina, prin obiectivele sale, îşi propune oferirea bazei teoretice şi practice care să permită 

cursanților abordarea corectă a cercetării ştiinţifice în diferite domenii biologice, capacitatea de a 

organiza diferite activităţi de cercetare științifică, precum şi de a interpreta şi prezenta corect şi 

concludent rezultatele cercetărilor proprii, pe baza analizei prealabile a literaturii de specialitate 

din domeniu. 
 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Lucrări practice 

Prezentarea măsurilor de protecţie a muncii specific activităţilor de teren şi laborator. 

Prezentarea bazei de specific fiecărei discipline  

Documentare ştiinţifică, pe baza literaturii de specialitate, privind stadiul actual al cercetărilor 

în domeniul temei alese pentru lucrarea de licență 

Prezentarea metodelor şi tehnici de lucru, a materialelor şi aparaturii necesare cercetării 

ştiinţifice 

Realizarea investigațiilor specific domeniului, în activităţi de teren şi laborator 

Interpretarea științifică a rezultatelor cercetărilor, pe baza a analizei statistice a datelor 

experimentale, în corelaţie cu literatura de specialitate.  
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*** publicații ştiinţifice specifice domeniului de cercetare 

 

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 contactModalități de evaluare Procent din nota finală 

Şef lucrări dr. Paraschiv Nicoleta Luminita 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

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

telefon: 0040 232 407436  

E-mail: luminico2003@yahoo.com Modalități 

 


