
PRACTICĂ ȘI CERCETARE DE SPECIALITATE  

(Masterat, anul II, semestrul I, MAA) 
 

Nr. credite transferabile 30 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare  (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf.univ.dr. Gabriela IGNAT 

 

Obiective-competențe 

Stăpânirea procedeelor, metodelor şi tehnicilor de lucru în management și audit în domeniul agriculturii; 

Abilitatea de a conduce activitățile din domeniul agricol şi acordarea de consultanţă antreprenorilor din 

domeniu; 

Capacitatea de a organiza și coordona misiunile de control și audit în entităţi economice din domeniul 

agriculturii;  

Capacitatea de a evalua şi dezvolta activități specifice domeniului agricol; 

Capacitatea de a evalua oportunităţile şi riscurile specifice domeniului agricol 

Capacitatea de a folosi standardele în domeniul auditului care să permită realizarea unor prestaţii eficiente şi 

de calitate în orice domeniu; 

Capacitatea de a fundamenta, adopta şi implementa deciziile financiare pe termen scurt şi pe termen lung 

pentru entităţile economice din domeniul agricol; 

Capacitatea de concepere și transpunere în practică a activităţilor manageriale la nivel de întreprindere din 

domeniul agroalimentar 

Abilitatea de a elabora politici si strategii financiar-contabile la nivel de entitate economică din domeniul 

agricol 

Abilitatea de a rezolva diversele probleme ale organizării, conducerii si tehnicii contabile; 

Capacitatea de a utiliza instrumente si tehnici financiare în managementul firmei 

 

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 

Conf.univ.dr. Gabriela IGNAT 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

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

telefon: 0040 232 407514, fax: 0040 232 219175  

E-mail: gabriela@uaiasi.ro 

Modalități de evaluare Procent din nota finală 

mailto:gabriela@uaiasi.ro

