
PRACTICĂ ȘI CERCETARE DE SPECIALITATE  

(Masterat, anul II, semestrul I, AAA) 
 

Nr. credite transferabile 30 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare  (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. univ. dr. Stejărel BREZULEANU 

 

Obiective-competențe 

 

 Însuşirea de către masteranzi a principalelor tipuri de exploataţii agricole 

 Prezentarea rolului diferitelor metode de investigare, analiză şi interpretare a datelor disponibile 

managerilor pentru a putea lua decizii eficiente în timp util; 

 Utilizarea diferitelor metode şi tehnici de conducere pentru creşterea eficienţei de ansamblu a 

activităţii manageriale. 

 Proiectarea şi implementarea activităţilor specifice domeniului inginerie şi management în agricultură 

și dezvoltare rurală 

 Utilizarea unor metode practice de optimizare a mărimii potenţialului de producţie a fermelor agricole. 

 Cunoaşterea resurselor şi a factorilor de producţie din fermele agricole 

 Proiectarea, implementarea şi conducerea proceselor  operaţionale din unităţile de producţie şi 

procesarea produselor agricole în vederea creşterii valorii adăugate şi a profitabilităţii 

 Gestionarea sistemelor de informaţii specifice activităţilor din spaţiul rural în spirit antreprenorial 

 Consiliere,  consultanţă profesională şi de integrare pe filiera agroalimentară 

 

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei  

 Elaborarea unui studiu de caz/cercetare în echipă prin care să se evidenţieze abilitatea de 

rezolvare a unor probleme şi procese specifice domeniului (implicarea într-o propunere de proiect) 

 Elaborarea unei lucrări utilizând tehnicile electronice de identificare, procesare şi valorificare  

a datelor, informaţiei şi cunoaşterii, evidenţiind explicit conştientizarea motivaţiilor intrinseci de 

continuare a învăţării  

 

Evaluare finală 

Nr. crt.  Nr. puncte % 

1 Prezenţa la practica de specialitate 1,5 15,0 

2 Evaluarea pe parcurs 1,0 10,0 

3 Nota tutorelui de practică 1,5 15,0 

4 Nota cadrului didactic supervizor 6,0 60,0 

 Nota finală 10,0 100,0 

 

Cadru didactic supervizor 

Prof. dr. Stejărel BREZULEANU 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

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

telefon: 0040 232 407516, fax: 0040 232 219175  

E-mail: stejarel@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 


