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PLAN DE ÎNVĂTĂMÂNT,
începând cu anul universitar 2014 - 2015

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE (PSUA) ŞI

PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ(PCS)

Domeniul fundamental: Ştiinţe agricole şi silvice
Domeniile de doctorat: Agronomie, Horticultură,Zootehnie. Biotehnologii

agricole
Specializarea: Toate specializările

2.1. DESCRIEREA SINTETICĂA PROGRAMULUI DE STUDII

Domeniile de doctorat: Agronomie, Horticultură,Zootehnie. Biotehnologii agricole
Specializarea: Toate specializările

Titlul absolventului: Absolvent al PSUA
Durata studiilor: II, ani (un semestru) pentru Agronomie, Horticultură,

Zootchnie, Biotehnologii agricole, 30 credite
Zi
Promovat: se acordă credite.
Nepromovat: nu se acordă credite.
Acces În Programul de Cercetare Ştiinţifică (PCS) al
studiilor doctorale

Valabil Începând cu anul universitar 2014-2015

2.2. COMPETENŢE VIZATE DE PROGRAMUL DE STUDII

2.2.1. Competenţe generale:

>- Capacitatea de a Învăţa, a analiza şi a sintetiza;
>- Capacitatea de a comunica în limba maternă şi într-o limbă internaţională;

>- Capacitatea de a organiza activităţi de cercetare In domeniu, de a stabili strategii, de a
lua decizii în rezolvarea problemelor;

>- Capacitatea de a culege, a gestiona şi a prelucra informaţii;

>- Capacitatea de a lucra în echipă şi de a ti lider;
>- Capacitatea de a se adapta la situaţii noi, dând dovadă de creativitate;
>- Capacitatea de a lucra cu specialişti din alte domenii;
>- Iniţiativă şi spirit întreprinzător;

>- Motivaţie pentru calitate.



relaţionare la nivel
de roluri specifice

2.2.2. Competenţe profesionale:

~ CI - Elaborarea unui Plan de cercetare cuprinzând experienţele pe care se va baza
Teza de doctorat

» C2 - Sinteza literaturii de specialitate in domeniu in vederea motivării alegerii temei
de cercetare propusă pentru Teza de doctorat

~ C3 - lndicarea detaliată a materialelor (biologice, chmice, fizice etc.), echipamentelor
şi metodelor de lucru preconizate pentru realizarea experienţelor.

~ C4 - Specificarea observaţiilor şi măsurătorilor ce se vor excuta în vederea relevării

rezultatelor experimentale
~ C5 - Alegerea metodelor statistico-matematice cele mai adecvate pentru calcularea şi

interpretarea rezultatelor experimentale.

2.2.2.1. Descriptori de nivel ai elementelor structurale pentru
competenţeleprofesionale

Cunoştinţe

1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale cercetării

ştiinţifice din domeniu şi aria de specializare; utilizarea lor adecvată în activitatea de
cercetare.

2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de
concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului

Abilitati
1. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine

definite de cercetare ştiinţifică, tipice domeniului şi ariei de specializare, în condiţii de
asistenţă calificată din partea condocătoruluidedoctorat şi a echipei sale de coordonare

2. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia
calitatea, meritele şi limitele unor proiecte de cercetare precum şi a rezultatelor
experimentale obţinute din astfel de proiecte.

3. Folosirea rezultatelor experimentale in elaborarea unei lucrări ştiinţifice de tipul Tezei
de doctorat

4. Capacitatea de a uiliza programe de calculator in calcularea şi interpretarea
rezultatelor experimentale precum şi in tehnoredactarea tezei de doctorat.

2.2.3. Competenţe transversale

~ CT.1 - Soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu
respectarea principiilor şi a normelor de etică profesionalăşi promovarea unei atitudini
responsabile faţă de pregătirea universitarăprin doctorantură;

~ CT.2 - Aplicarea eficientă a tehnicilor de comunicare şi de
organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării

diferitelor niveluri ierarhice;
~ CT.3 - Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în /profesie, de

dezvoltare a competentelor dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi

dinamice.



2.2.4. Standarde minimale de performanţăpentru evaluarea competenţei

» Elaborarea unui Plan de Cercetare În vederea soluţionării unei probleme ştiinţifice

concrete, cu respectarea metodologiei de cercetare a domeniului şi a normelor
deontologice şi de etică profesională;

» Participarea activă la cursurile şi seminariile disciplinelor formati ve generale si de
specialitate

» Utilizarea PC in gestionarea informaţiilor proprii şi a celor importate În interpretarea
datelor experimentale şi elaborarea tezei de doctorat

2.3. CERINŢE PENTRU PROMOVAREA IN PCS

Număr de credite obligatorii: 30
Dovadă de participarea activă la cursurile, seminariile şi lucrările practice cuprinse
in Planul individual de pregatire al doctorandului

2.4. STRUCTURA ANILOR UNIVERSITARI
(în număr de săptămâni)

Tabel nI' I

o saplămana vacanţa de Paşti.
Practică În laboratoare de cercetare an I

Anul
Activităţi Sesiuni de

Vacanţe
didactice/cercetare examene/Referate Practică/Cercetare

umv.
Sem.1 Sem.1I Iarnă Vară Toamnă Iarnă Primăvară Vară

1 14 14 3 4 2 4 3 1a) 6

11,111 14 14 3 3 2 4 3 la) 6
a) . - . .

2.5. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ
(parcursul obligatoriu de studiu)

ANI DE STUDIU
Semestrul I

C S L P TOTAL

I 6 2 2 O 10
Raportul ore de curs / ore de seminar, laborator, proiect = 6/4 = 1,5

2.6. EXAMENUL ABSOLVIRE A PSUA

1. Perioada de Întocmire şi susţinere a proiectului de cercetare: sem. !.
2. Evaluarea cunoştinţelor la disciplinele din planul de Învăţamânl: sfârşitul sem.!.



STRUCTURA PLANULUI DE ÎNVĂTĂMÂNT AL PSUA
AN DE STUDII: I

2014-2015
10· . r br. ISC1PIme O Ill!alorn

Nr Disciplina Categ. Cod Semestrul I (14 săpt.)

format. Nr. orei săptămână
C S L P Cr FV

I Principii ale metodolog. cercet. În FF 2 I - - 7 Vp
inaineria resurselor vegetale şi animale

2 Metodologia elaborării tezei de doctorat FF I I 5,
Managementul cunoştinţelor În FF 2 - 6o
pregătirea prin doctortantură

4 Disciplina de specialitate I obligatorie FS I - I 4
din domeniu *

line
FD
FD

2
2

m M d Id

C - COlOCVIU, Vp - Verificare pe parcurs, * Cf. Planul IndivIdual de pregatire al doctorandulUI
Discipline: FF- Formare fundamentală;FC - Formare complemntară;FD - Formare În Domeniu; FO - Formare conform opţiunilor

universităţii; FS - Formare de specialitate

O u e oreoatIre comPlementara
7 Participare la conferinţe, mese rotunde, FC - - - - 6 Vp

simpozioane, şcoli de vară interne şi/

internaţionale. Module propuse de
conducătorii de doctorat

Total ore/credite 6 2 2 - 30- .

OGmCTOR SCOALA OOCTORALĂ

ŞTIINŢEAGRICOLE INGINEREŞTI OGmCTOR CSUD

Prof.dr. Viorel MITRE
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